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voorwoord

Sinds 2008 onderzoekt Atos Interim Management in samenwerking met Nyenrode Business  Universiteit hoe de 
vraagverwachting van en naar interim managers zich in de Nederlandse markt ontwikkelt. Hoe ziet de huidige  interim 
manager zijn rol nu en in de toekomst? In welke marktsegmenten zal groei voornamelijk plaats vinden? Wat zijn de 
ontwikkelingen in vraag, aanbod en tarifering? Maar ook: hoe tevreden is de interim manager over het zelfstandig 
 ondernemerschap? In hoeverre spelen sociale media een rol bij opdrachtverkrijging? Hoe zit het met verzekering 
tegen arbeidsongeschiktheid en de opbouw van pensioen? Vragen met vele antwoordmogelijkheden. Atos Interim 
Management en Nyenrode Business Universiteit analyseren de trends hierachter.

Dit rapport bevat de resultaten van het zesde onderzoek dat in april/mei 2011 heeft plaatsgevonden. Wij hebben 2900 
bij Atos Interim Management ingeschreven interim managers gevraagd naar hun ervaring met en verwachting over de 
ontwikkeling van vraag, aanbod en distributie van interim management diensten. Tevens zijn 500 leden van de Kring VCV 
Interim Management van Nyenrode Business Universiteit uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. De leden 
van de Nederlandse Vereniging voor Interim Managers zijn via een nieuwsbrief opgeroepen om de vragenlijst in te vullen.

De bevindingen zijn verwoord in dit rapport en voorzien van een uitgebreide beschouwing die wij hebben op het 
 vakgebied.

Wij zijn bijzonder verheugd dat wij op de academische ondersteuning van de heer prof. dr. mr. Leo Witvliet mogen 
 rekenen. Leo Witvliet is sinds 1 augustus 2009 leerstoelhouder Interim Management aan de Nyenrode Business 
 Universiteit. Met de oprichting van de leerstoel Interim Management is eveneens het Europees Instituut Interim 
 Management (EIIM) opgericht dat de losse initiatieven bundelt tot een sterk en samenhangend aanbod gericht op vak-
inhoudelijke professionalisering. Het EIIM is bovendien actief in een breed kwalitatief onderzoek onder opdrachtgevers 
naar trends en verwachtingen. Per halfjaar wordt gemeten hoe opdrachtgevers en opdrachtnemers binnen verschil-
lende sectoren denken over de rol van interim management. Deze inzichten bieden samen met onze kwantitatieve 
onderbouwing een waardevolle kennisontwikkeling tussen veld, wetenschap en opleidingsinstituten.

Het Interim Index onderzoek wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Atos Interim Management. Het EIIM 
treedt daarbij op als adviseur en wordt in de gelegenheid gesteld op de resultaten te reflecteren. 

Wij danken de respondenten voor het delen van hun inzichten op het bijzondere vak van interim management. In het 
bijzonder bedanken wij dr. Steven Dhondt en dr. Anneke Goudswaard van TNO voor hun kritische blik op en  bijdragen 
aan de vragenlijst. Hun reflectie op de onderzoeksresultaten, te vinden achter in dit rapport, is zeer waardevol en 
 stellen wij op prijs. 

Steven Ouwerkerk heeft wederom een meer dan buitengewone bijdrage geleverd aan het tot stand komen van dit 
rapport. 

Piet Hein de Sonnaville
Director Atos Interim Management 
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In deze 6e Interim Index worden de verwachtingen van 
de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de rol van 
de interim manager daarin uitvoerig onderzocht. 630 
 interim managers gaven ons hun meningen en inzich-
ten. De conclusies zijn in samenwerking met Nyenrode 
Business Universiteit vertaald naar grofweg 4 hoofd-
lijnen: de markt, het verkrijgen van een opdracht, het 
zelfstandig ondernemerschap en de interim manager en 
zijn/haar zekerheid en tevredenheid.

Deze worden hieronder nader uitgewerkt.

Het meest opvallende aspect dat uit dit onderzoek 
naar voren komt, is de relatie tussen leeftijd, zelfstandig 
ondernemerschap en tevredenheid. Werk maakt geluk-
kig! Jonge mensen zijn overwegend in opdracht, maken 
vaak gebruik van sociale media, hebben vaker aanvul-
lende, betaalde nevenactiviteiten en leiden zichzelf meer 
op. Dit geheel creëert een grotere tevredenheid over het 
bestaan als zelfstandig ondernemer.

De markt 
Wederom zet een licht stijgende trend van de vraag naar 
interim management diensten zich door. Kijkend naar het 
overall indexcijfer, dat nu op 78,8 staat,  betekent dit dat 
vraag en tarifering nog ver verwijderd zijn van de situatie 
van voor het begin van de crisis (september 2008). Meer 
specifiek: van de door ons onderscheiden markten (5 in 
aantal) is met name de overheid de markt die zeer sterk 
achterblijft. Het is de enige markt die stelselmatig (nu 
voor de 6e keer) dalende verwachtingen laat zien. 

Wanneer de functies die de interim managers uitoefe-
nen worden geanalyseerd, ontstaat een vrij consistent 
beeld: een dalende vraag naar de general manager, een 
vrij constante vraag naar experts/consultants en een 
stijgende vraag naar de positie van functioneel manager. 
Combineren wij markten en rollen dan zijn de verschillen 
erg groot: de project- en verandermanager in de zorg 
heeft het goed. De algemeen manager in de overheids-
markt daarentegen, veel minder. Zeer opvallend is dat 
de eerste in alle 6 onderzoeken constant de boventoon 
voert. Is er een gebied dat klaarblijkelijk floreert, dan is 
het wel de rol van projectmanager in de zorgmarkt.

Synchroon aan bovenstaande is dat het aantal interim 
managers dat ‘in opdracht’ is, stijgt. Op dit moment is 
71% van de respondenten aan het werk. Gemiddeld zijn 
zij gedurende 9 maanden actief in de opdracht. Hier zijn 

ManageMentsaMenvattIng

de verschillen tussen de markten minder groot, hoewel 
de overheid hier wederom enigszins ‘outperformed’. 
De gemiddelde tijdsbesteding in een opdracht bedraagt 
3,8 dagen per week. In de financiële dienstverlening is 
deze 4,3 dagen per week en in de zorg 3,4 dagen per 
week. Over het algemeen verwachten respondenten 
voor het komende halfjaar een lichte daling van hun inzet 
(0,2 dagen per week). Hier klinkt duidelijk een negatieve 
ondertoon van de respondenten door. Ten opzichte van 
ons vorige onderzoek zijn de tarieven niet significant 
gestegen of gedaald. Ook hier weer: verschillen tussen 
markten. De financiële dienstverlening gaat op kop met 
een gemiddeld tarief van ruim 123 euro per uur.

Het verkrijgen van een opdracht
Bijzondere aandacht hebben wij besteed aan de wijze 
waarop acquisitie gepleegd wordt. Wederom vertegen-
woordigt het ‘eigen netwerk’ het belangrijkste kanaal, 
gevolgd door ‘het bureau’. Opvallend blijft, ook nu 
weer, de geringe rol die online databanken spelen bij 
 opdrachtverwerving. Analoog aan de marktontwikkeling 
is een trend te zien, maar dan tegengesteld, die aan-
geeft dat interim managers uit de overheid de meeste 
tijd aan acquisitie besteden. Gemiddeld besteden zij 
1 dag per week hieraan. 

De twee groepen uit het eigen netwerk die de belang-
rijkste rol spelen bij opdrachtverwerving zijn voormalig 
opdrachtgevers en - collega’s. Fysieke netwerken, als 
Rotary en Lions, spelen hierin nauwelijks een rol, even-
als vrienden en familie. Het gebruik van sociale media 
daarentegen wel. Vooral LinkedIn is populair. Twitter 
slaat niet echt aan: 11% van de respondenten geeft aan 
dit te gebruiken. Ook is er een groep interim managers 
(22%) die aangeeft niet of nauwelijks gebruik te maken 
van sociale media in relatie tot acquisitie. Verschillen 
tussen de markten zijn groot: in de zorgsector wor-
den de nieuwe media opvallend weinig gebruikt. In de 
telecomsector (hoe kan het ook anders) des te meer. 
Gemiddeld hebben onze respondenten ongeveer 300 
relaties binnen LinkedIn. Ook hier zien wij grote secto-
rale verschillen.

Interim managers gebruiken LinkedIn over het algemeen 
om zichzelf te promoten. Gemiddeld wordt 1,5 uur per 
week hieraan besteed. Bijna 10% geeft aan in het gebruik 
van de sociale media in het algemeen geen heil te zien.
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Het zelfstandig ondernemerschap 
Het grootste deel (68%) van de interim managers geeft 
aan te blijven opteren voor het zelfstandig ondernemer-
schap wanneer hen een vast dienstverband zou worden 
aangeboden. Markten doorkruisen dit beeld niet; inte-
gendeel zelfs. Als er een markt is waar de respondenten 
trouw blijven aan het ondernemerschap is het wel de 
overheid. 

Drijfveren voor het ondernemerschap die genoemd 
 worden zijn autonomie, vrijheid en flexibiliteit. Een klein 
deel geeft aan noodgedwongen ZZP’er te zijn.  Opvallend 
is dat de redenen waarom destijds gekozen is voor het 
ondernemerschap, nog steeds als drijfveer worden erva-
ren. Sectorale verschillen in dit verband zijn minimaal. 

Bijna de helft (43%) van de respondenten heeft het 
afgelopen jaar een opleiding gevolgd. Gemiddeld zijn 
het afgelopen jaar 15 dagen hieraan besteed. Hier is 
de ‘toestand van de markt’ wel maatgevend: hoe beter 
de markt ervoor staat, hoe minder men zichzelf opleidt 
(en omgekeerd). De gevolgde opleiding had betrekking 
op verdieping van kennis binnen het huidige vakgebied. 
Naarmate de leeftijd stijgt, daalt deze trend. Ouderen 
kiezen opvallend vaak om zich in een nieuw vakgebied 
te verdiepen, zij kiezen bijvoorbeeld opleidingen die 
betrekking hebben op het invullen van de rol van com-
missaris. Ook opmerkelijk is dat de middencategorie (45 
– 54 jaar) zichzelf weinig opleidt.

De interim manager, zekerheid en tevredenheid 
Bijna 60% van de respondenten geeft aan verzekerd te 
zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Wat pensioen betreft: 
ruim 16% bouwt geen pensioen op. Een grote meer-
derheid (63%) bouwt pensioen op in eigen beheer. Het 
zijn meer jongeren dan ouderen die zich verzekeren. De 
eerste categorie heeft dikwijls aanvullende (betaalde) 
nevenactiviteiten. Deze groep is over het algemeen veel 
meer tevreden over het bestaan als zelfstandig onder-
nemer. Vrouwen vormen hierin een grotere groep dan 
mannen. Tevredenheid over het zelfstandig bestaan is 
verder gerelateerd aan de hoogte van het uurtarief, in 
opdracht ja of nee, het aantal relaties dat men heeft, 
het aantal uur dat men werkt en –vooral- of men nog 
andere betaalde activiteiten naast de huidige opdracht 
heeft. Als er iets uit dit onderzoek te destilleren is, dan 
vormt dit de kern.

Trends
Op basis van onze vorige onderzoeken zien wij onder 
meer de volgende trends:

 > Het aantal interim managers in opdracht ten tijde van 
de onderzoeken laat een opwaartse trend zien.

 > De verwachting van de vraag naar interim manage-
ment vertoont sinds begin 2009 een stijgende lijn.

 > Over de ontwikkeling van het uurtarief worden interim 
managers steeds positiever.

 > Na een dalende lijn tonen de verwachtingen over 
de gemiddelde inzet per week sinds 1,5 jaar een 
opwaartse trend.

 > Het aantal opdrachten met een doorlooptijd van 
minder dan 6 maanden en meer dan 15 maanden 
neemt af.

 > De zorgsector laat een opwaartse trend zien in het 
aantal positieve verwachtingen over de vraag naar 
interim management.

 > De verwachtingen van de vraag naar interim 
 management in de sector utilities, telecom & open-
baar vervoer toont een overwegend stijgende lijn.

 > In de overheid is een duidelijk neerwaartse trend te 
zien rondom de vraagverwachting.

 > De sector industrie, diensten & retail vertoont de 
sterkst stijgende lijn waar het gaat om de verwachte 
vraag naar interim managers.

 > Wat de vraagverwachting in de financiële dienstverle-
ning betreft, buigt de neerwaartse trend om naar een 
opwaartse trend.

Op basis hiervan kunnen wij concluderen dat de markt 
voor interim management in zijn totaliteit zich na de 
economische crisis heeft gestabiliseerd. De verschillen 
tussen de markten onderling zijn groot. Dit maakt dat de 
analyses per markt relevanter zijn dan ooit.
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Dit onderzoek heeft als doel inzicht te geven in de 
ontwikkeling van de vraag naar interim managers en de 
rol(len) die zij vervullen. De meting is gehouden onder 
een representatieve, bij Atos Interim Management inge-
schreven, groep interim managers met gemiddeld ruim 
10 jaar ervaring als zelfstandig interim manager. Daar-
naast hebben leden van de Kring VCV Interim Manage-
ment van Nyenrode Business Universiteit geparticipeerd 
in het onderzoek. De leden van de Nederlandse Vereni-
ging voor Interim Managers zijn eveneens uitgenodigd 
om de vragenlijst in te vullen. 

Het onderzoek heeft digitaal plaatsgevonden in de 
periode april/mei 2011 en is gevalideerd door het Atos 
Consulting Trends Institute, onderdeel van Atos Consul-
ting en door het Europees Instituut Interim Management 
van Nyenrode Business Universiteit. 

630 van de 2.900 aangeschreven interim managers 
 hebben deelgenomen aan het onderzoek. De vragen die 
zij hebben beantwoord zijn gericht op de marktverwach-
tingen voor het tweede halfjaar van 2011. De vragen zijn 
toegespitst op een marktsegment waar de respondent 
vooral ervaring in heeft en hebben onder meer betrek-
king op de inzet van de respondent en zijn verwachting 
van de manier waarop hij zijn opdrachten het komende 
halfjaar verwacht te verkrijgen. 

De interim managers die zijn benaderd om deel te ne-
men aan dit onderzoek zijn werkzaam in alle branches 
en sectoren als lijnmanager / bestuurder (CEO, CFO, 
business unit managers, afdelingsmanagers), specia-
listisch manager (HR, finance, IT), project- of program-
madirecteur /-manager en als interim professional in 
specialistische of raadgevende rollen, zonder direct 
leidinggevende taken. 

Daar waar in dit onderzoeksrapport over interim mana-
gers, externe professionals en externen wordt gespro-
ken, bedoelen wij de functiecategorieën zoals hierboven 
beschreven, tenzij anders is vermeld.

onderzoeksopzet

in het onderzoek onderscheiden wij 5 marktsegmenten 
die in dit onderzoeksrapport als volgt worden afgekort

Financiële dienstverlening FD
Industrie / diensten / retail IDR
Overheid OVH
Utilities, telecom & openbaar vervoer UT&O
Zorg zorg
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onderzoeksresultaten 

In de vragenlijst is aandacht besteed aan de huidige 
functie waarin de interim managers werkzaam zijn, 
de verwachtingen die zij hebben van het aanbod van 
interim management functies en de ontwikkeling van 
de inhoudelijke rollen van de interim manager. Ook is 
gevraagd naar het huidige tarief van de interim mana-
ger, de tariefsontwikkeling, de opdrachtduur en hoe de 
interim manager verwacht in de toekomst opdrachten 
te verkrijgen. Naast deze algemene vragen die ieder 
onderzoek aan de orde komen, is een aantal specifieke 
onderwerpen belicht. Hoe tevreden zijn interim mana-
gers over het zelfstandig ondernemerschap? Hebben zij 
nog additionele, betaalde activiteiten? Is recent een op-
leiding gevolgd? Bouwt men pensioen op en op welke 
manier? Is er een arbeidsongeschiktheidsverzekering 
afgesloten?

Laten wij beginnen met algemene informatie over de 
respondenten.

algemene inFormatie over de respondenten

Wij hebben in de vorige hoofdstukken de belangrijkste 
kenmerken weergegeven van de groep respondenten. 
Onderstaande diagrammen illustreren de populatie 
nader in detail.

De leeftijd van de respondenten

Wat in de leeftijdsverdeling per sector opvalt (figuur 2), is 
de sterke stijging ten opzichte van vorige onderzoeken 
van interim managers jonger dan 35 jaar die werkzaam 
zijn in de overheid. Respondenten uit de sectoren FD en 
UT&O zijn over alle onderzoeken gemiddeld het jongst. 
Ook in dit onderzoek is dat het geval. De gemiddelde 
leeftijd van respondenten uit de sector FD is namelijk 
49,9 jaar en uit de sector UT&O 50,3 jaar. De zorgsector 
is deze keer de sector met gemiddeld de hoogste leef-
tijd van de respondenten, namelijk 53,9 jaar. Gevolgd 
door de overheid met een gemiddelde leeftijd van 53,7 
jaar. De respondenten uit de sector IDR ten slotte ken-
nen een gemiddelde leeftijd van 52,9 jaar.

Het geslacht van de respondenten
Het aantal vrouwelijke respondenten bedraagt 9%. Dit is 
vergelijkbaar met de vorige onderzoeken. De vrouwelijke 
respondenten zijn ten tijde van dit onderzoek met name 
werkzaam in de zorg (19%). De sectoren FD, overheid 
en UT&O scoren gemiddeld met respectievelijk 10%, 
9% en 9%. In de sector IDR is het minste aantal vrou-
welijke respondenten werkzaam, namelijk 5%.

De sector waarin de respondenten voornamelijk 
actief zijn
Wij vroegen de respondenten in welk marktsegment zij 
voornamelijk actief zijn.

 

 

Figuur 1: de leeftijdsverdeling van de respondenten

37,5%

47,4%

11,4%

2,2%1,4%

de gemiddelde leeftijd van de interim managers in dit onder-

zoek is 52,5 jaar.

respondenten naar marktsegment

Financiële dienstverlening 18,5%
Industrie / diensten / retail 38,5%
Overheid 28%
Utilities, telecom & openbaar vervoer 6%
Zorg 9%

n  < 35 jaar     n  35 - 44 jaar  n  45 - 54 jaar  

n  55 - 65 jaar n  > 65 jaar

Algemene informatie over de respondenten -
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In opdracht ten tijde van het onderzoek
71% van de respondenten is ten tijde van het onder-
zoek in opdracht. Figuur 3 laat de verdeling per sector 
zien. In vergelijking met de twee meest recente onder-
zoeken, zien wij een stijgende lijn van respondenten die 
in opdracht zijn (60%, 65% naar 71% in dit onderzoek).

Figuur 2: leeftijdsverdeling naar sector

Figuur 3: in opdracht ten tijde van het onderzoek

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n  < 35 jaar    n  35 - 44 jaar     n  45 - 54 jaar   n  55 - 65 jaar       n  > 65 jaar

n  Ja    n  Nee

Financiële dienstverlening

Industrie / diensten / retail

Overheid

Utilities, telecom & OV

Zorg

Financiële dienstverlening

Industrie / diensten / retail

Overheid

Utilities, telecom & OV

Zorg

Van de respondenten die in opdracht zijn, werkt 
42% via een interim management bureau. Ook dit is 
meer dan in voorgaande onderzoeken. Figuur 4 laat 
de verdeling per sector zien.

- Algemene informatie over de respondenten
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Het profiel van de respondenten
Wij hebben de respondenten gevraagd naar hun profiel 
(kennis en vaardigheden, opleidingen en werkervaring 
zoals geschetst in het CV).

Het merendeel van de respondenten heeft het profiel 
van algemeen manager en functioneel manager, beide 
iets meer dan 30%. Het profiel van expert/consultant 

Figuur 4: in opdracht via bureau ten tijde van het onderzoek

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n  Ja    n  Nee

Financiële dienstverlening

Industrie / diensten / retail

Overheid

Utilities, telecom & OV

Zorg

komt onder de respondenten het minst voor (9%). 
Ertussenin bevindt zich met 23% het profiel van project- / 
programmamanager.

De volgende figuur toont de mate waarin de profielen 
van algemeen manager, functioneel manager, project- of 
programmanager en expert/consultant in de verschil-
lende sectoren voorkomen. 

Figuur 5: profiel van de respondenten

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n  Algemeen manager n  Expert / consultant n  Functioneel manager 

n  Project- / programmamanager    n  Anders

Financiële dienstverlening

Industrie / diensten / retail

Overheid

Utilities, telecom & OV

Zorg

Algemene informatie over de respondenten -
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4.1 ontWikkeling van de vraag 

Wij vroegen de respondenten aan te geven hoe zij 
verwachten dat de vraag naar interim management zich 
in het komende halfjaar jaar ontwikkelt in het marktseg-
ment waarin zij het meest actief zijn (figuur 6). 

De overheid is de enige sector waar de meerderheid 
van de respondenten een daling tot een sterke daling 
van de vraag naar interim management verwacht voor 
het komende halfjaar. Nog geen 20% verwacht hier een 
stijging. Over het algemeen verwachten weinig respon-
denten een stijging van meer dan 15% van de vraag 
naar interim management in hun specifieke marktseg-
ment. In de IDR is men het meest positief, hier verwacht 
meer dan 55% een stijging van de vraag.

In vergelijking tot onze voorgaande onderzoeken zijn de 
verwachtingen in de overheid weer iets positiever. Waar 
wij hier een stijgende negatieve trend zagen, is het aan-

tal respondenten dat een daling van de vraag verwacht 
nu kleiner dan 2 jaar geleden. Voor de overige sectoren 
geldt dat de trend van een steeds positievere verwach-
ting in de afgelopen 2 jaar, zich voortzet.

Analyse per sector
Ten opzichte van de andere sectoren verwacht in de FD 
het kleinste aantal respondenten een daling van de vraag 
naar interim management. Meer dan 40% verwacht een 
stijging van minstens 5%. In vergelijking tot de voor-
gaande onderzoeken zet de positieve trend zich voort en 
is dit de meest positieve verwachting tot nu toe.

Respondenten uit de IDR verwachten het meest dat de 
vraag naar interim management in dit marktsegment 
zal stijgen. Meer dan 50% geeft dit aan. In vergelijking 
tot de voorgaande onderzoeken zet de positieve trend 
zich voort en is dit in 3 jaar de eerste keer dat meer dan 
50% van de respondenten in een sector aangeeft een 
stijging van de vraag te verwachten.

Figuur 6: ontwikkeling van de vraag

Financiële 
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Industrie /
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Overheid

Utilities, telecom & OV
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4e kw. 2010
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n  Stijging 5% en 15%       n  Stijging 15% en 30%

- Ontwikkeling van de vraag



11

In de overheid is de verwachting ten opzichte van de 
andere sectoren het meest negatief, bijna 50% van de 
respondenten verwacht een daling van de vraag naar 
interim management van minstens 5% en 25% van 
hen verwacht een daling van tussen de 15% en 30%. 
Nog geen 20% verwacht een stijging van de vraag. In 
vergelijking met de voorgaande onderzoeken gaat het 
minder slecht met onze vraag naar interim management 
in de overheid. Twee jaar geleden was voor het laatst 
dat slechts 50% van de respondenten een daling van 
de vraag verwachtte (in de tussenliggende onderzoeken 
lag het aantal respondenten dat een daling verwachtte 
steeds rond 60%).

In de sector UT&O is er een overwegend positieve ver-
wachting van de verandering van de vraag. Bijna 40% 
van de respondenten verwacht een stijging, tegenover 
nog geen 20% die een daling verwacht. In vergelijking 
met het verleden is de verwachting in de UT&O over 
de vraag naar interim management iets positiever. Het 
aantal respondenten dat een stijging verwacht, blijft 
redelijk gelijk (rond 30%), het aantal respondenten dat 
een daling verwacht, daalt steeds.

Met 20% respondenten die aangeven een daling van de 
vraag te verwachten, is de zorg -op de overheid na- het 
meest negatief. Bijna 40% verwacht een stijging van 
de vraag waarmee de totale vraagverwachting in de 
zorg overwegend positief is. Opvallend om te zien -in 
vergelijking met de afgelopen onderzoeken- is dat in de 
zorg de verwachtingen over de vraagontwikkeling vrij 
constant zijn, waar er in de andere sectoren behoorlijke 
verschuivingen plaatsvinden. 

4.2 ontWikkeling van de vraag naar de drie 
onderscheiden rollen

Interim managers worden overal ingezet waar tijdelijke 
managementcapaciteit nodig is. Dat kan zijn ter over-
brugging bij een vacature of langdurige afwezigheid. Of 
als verander- of crisismanager wanneer, soms zeer snel, 
een organisatie veranderd moet worden. Zij worden 
bijvoorbeeld ook ingezet als projectdirecteur wanneer 
een bijzonder project niet door de eigen organisatie kan 
worden geleid.

In deze paragraaf onderscheiden wij drie rollen die een 
interim manager kan vervullen: 

 > De interim manager als leider van een project of 
 programma, die daarmee tijdelijk wordt toegevoegd 
aan een organisatie (project- / programmamanage-
ment).

 > De interim manager die tijdelijk een vacante  positie 
vervult ter overbrugging van de komst van een 
(nieuwe) permanente bezetting (type inzet: algemeen 
management / functioneel management / expert).

 > De interim manager die de klassieke rol van  change- 
of crisismanager vervult (type inzet: algemeen 
 management / functioneel management / expert).

Wij vroegen de respondenten naar de verwachte 
vraagverandering in deze drie rollen voor het komende 
halfjaar in het marktsegment waarin zij werkzaam zijn. 

Project- en programmamanagement
In alle sectoren, met uitzondering van de overheid, ver-
wacht bijna meer dan 60% van de respondenten dat de 
vraag naar project- en programmamanagement in hun 
specifieke sector het komende halfjaar zal stijgen. Bijna 
40% van de respondenten uit de overheid verwacht 
dat de vraag zal dalen. Wij zien echter ook dat een iets 
kleiner deel verwacht dat de vraag naar project- en 
programmamanagement zal stijgen. 

Ontwikkeling van de vraag naar de drie onderscheiden rollen -
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In dit onderzoek is er een opvallend grote groep die een 
grote stijging van 15-30% verwacht van de vraag naar 
project- en programmamanagement, bijna 10% van de 
totale responsgroep geeft dit aan. Ook de groep die 
een lichte stijging verwacht, is sterk gestegen over alle 
sectoren. Het aantal respondenten dat een daling van 
de vraag verwacht, is voor alle sectoren ongeveer gelijk 
gebleven in vergelijking met een halfjaar geleden, onge-
veer 10%. Behalve bij de overheid waar circa 40% van 
de respondenten aangeeft een daling te verwachten.

Analyse per sector
In de FD is men positief over de verwachte verandering 
in de vraag naar project- en programmamanagement. 
Meer dan 10% van de respondenten verwacht een 
stijging van 15% of meer.

De sector IDR heeft de grootste groep respondenten 
die een stijging verwacht van de vraag naar project- en 
programmamanagement, ongeveer 70% geeft dit aan.

De respondenten uit de overheid laten geen duidelijke 
verwachting zien. Ongeveer 40% geeft aan een daling 
te verwachten en ongeveer net zoveel een stijging. Er is 
een kleine groep die bijna geen verandering verwacht. 
Dit duidt eventueel op onzekere tijden in de overheid; 
iedereen verwacht wel dat er iets gaat gebeuren, maar 
weet niet precies wat. 

Meer dan 60% van de respondenten verwacht een 
stijging van de vraag naar interim management in de 
sector UT&O. Dit is in vergelijking tot de andere secto-
ren gemiddeld.

De zorg heeft de grootste groep respondenten die een 
stijging van meer dan 15% verwacht van de vraag naar 
project- en programmamanagement. De verwach-
ting rondom de vraagverandering is met 60% stijging 
tegenover nog geen 20% daling, overwegend positief te 
noemen.

Figuur 7: ontwikkeling van de project- en programmamanagementfunctie
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Overbruggingsmanagement
Alleen in de sectoren FD en IDR is er een meerder-
heid van respondenten die een stijging verwacht van 
de vraag naar overbruggingsmanagement, bijna 40% 
tegenover een groep van 20% die een daling verwacht. 
De overheid laat een duidelijke negatieve verwachting 
zien, meer dan 50% van de respondenten verwacht een 
daling van de vraag naar overbruggingsmanagement. In 
de sector UT&O  zijn er iets meer respondenten die een 
daling verwachten dan die een stijging verwachten. Het 
overgrote deel van de respondenten uit deze sector 
verwacht echter bijna geen verandering. 
De zorg heeft, op de overheid na, de meest negatieve 
verwachting van de verandering van de vraag naar 
overbruggingsmanagement. Bijna 40% verwacht een 
daling tegenover nog geen 20% die een lichte 
stijging van de vraag verwacht. 

In vergelijking met voorgaande jaren valt op dat de trend 
van een steeds grotere verwachting rondom de vraag 
naar overbruggingsmanagement is doorbroken. Waar 

een halfjaar geleden nog zo’n 60% van de responden-
ten een stijging verwachtte, bedraagt dat aantal nu 
ongeveer 25%. 

Analyse per sector
Bijna 40% van de respondenten actief in de sector 
FD verwacht een stijging van de vraag naar overbrug-
gingsmanagement. Samen met de sector IDR zijn zij het 
meest positief.

Ook 40% van de respondenten uit de sector IDR ver-
wacht stijging van de vraag naar overbruggingsmanage-
ment, 20% verwacht een daling.

Van de drie onderscheiden rollen hebben respondenten 
uit de overheid de minst positieve verwachting over de 
verandering van de vraag naar overbruggingsmanage-
ment in de overheid. Bijna 60% van hen verwacht een 
daling van de vraag.

Figuur 8: ontwikkeling van de overbruggingsmanagementfunctie
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Ondanks dat er in de sector UT&O iets meer respon-
denten aangeven een daling te verwachten van de 
vraag naar overbruggingsmanagement is er in deze 
sector niet één respondent die een grote daling van 
meer dan 15% verwacht. 

Respondenten uit de zorgsector zijn -op de overheid 
na- het meest negatief over de verandering van de 
vraag naar overbruggingsmanagement. Bijna 40% van 
hen verwacht een daling tegenover nog geen 20% die 
een stijging van de vraag verwacht.

Change- en crisismanagement
De zorg heeft de grootste positieve verwachting wat 
betreft de verandering van de vraag naar change- en 
crisismanagement. De overheid is de enige sector waar-
bij de meerderheid een negatieve verwachting heeft 
over de verandering van deze vraag. Over het algemeen 
verwacht ongeveer 20% van de respondenten dat de 
vraag naar change- en crisismanagement zal dalen te-

genover 25% tot 55% die een stijging van de vraag naar 
dit type management verwacht. 

Ten opzichte van onze voorgaande onderzoeken is de 
groep die een daling verwacht gelijk gebleven en de 
groep die een stijging verwacht behoorlijk gestegen, 
bijna verdubbeld.

Analyse per sector
De verwachtingen over de vraag naar change- en 
crisismanagement zijn gelijk aan die van de vraag naar 
overbruggingsmanagement in de FD. 40% van de 
respondenten verwacht een stijging tegenover 20% die 
een daling verwacht.

Op het gebied van change- en crisismanagement laat 
de IDR -op de zorg na- de meest positieve verwachting 
zien voor wat betreft de vraag naar overbruggingsma-
nagement, ongeveer 50% verwacht een stijging.

Figuur 9: ontwikkeling van de change- en crisismanagementfunctie
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In de overheid is er op het gebied van change- en 
crisismanagement geen duidelijke consensus aan te 
geven. Iets meer respondenten verwacht een daling dan 
een stijging van de vraag. Hierin bevindt zich een grote 
groep (bijna 20%) die een daling van meer dan 15% 
verwacht. 

Ten opzichte van de andere sectoren bevat de sector 
UT&O op het gebied van change- en crisismanage-
ment het minste aantal respondenten dat een stijging 
 verwacht (26%). In combinatie met een eveneens kleine 
groep (24%) die een daling verwacht, lijkt er in deze 
sector rondom de vraag naar change- en crisismanage-
ment weinig verandering te komen.

Op het gebied van change- en crisismanagement is 
men het meest positief in de zorg, meer dan 50% van 
de respondenten  verwacht een stijging van de vraag.

4.3 inzet

Opdrachtduur en inzet per week
De omzet die een interim manager realiseert, is afhan-
kelijk van het gemiddelde dag-/uurtarief en van het 
aantal bestede dagen/uren in de opdracht. Een interim 
manager is een zelfstandig gevestigde ondernemer die 
zijn eigen arbeid verkoopt. Zijn inkomen heeft dan ook 
een directe relatie met zijn tarief, zijn gemiddelde inzet in 
dagen/uren per week en de opdrachtduur. 

De respondenten is gevraagd naar de doorlooptijd van 
hun huidige / meest recente opdracht (figuur 10).

In dit onderzoek is een gemiddelde opdrachtduur 
gemeten van 9,4 maanden. In ons onderzoek van een 
halfjaar geleden werd een gemiddelde opdrachtduur 
van 9 maanden gemeten.

Figuur 10: doorlooptijd huidige / meest recente opdracht per sector
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Over het algemeen zijn de opdrachten met verschillende 
doorlooptijden gelijkmatig verdeeld over de sectoren. 
In de sector IDR lijken er iets meer opdrachten met een 
doorlooptijd van minder dan 6 maanden te zijn. In de 
overheid en de sector UT&O zien wij meer opdrachten 
met een doorlooptijd langer dan 8 maanden. Met een 
opdrachtduur van 8,9 maanden scoort de sector IDR 
als enige sector onder het gemiddelde.

Analyse per sector
Met een gemiddelde doorlooptijd van 9,6 maanden, 
is de doorlooptijd in de FD gemiddeld net boven het 
algemene gemiddelde van 9,4 maanden. In vergelijking 
met een halfjaar geleden is de gemiddelde doorlooptijd 
in deze sector exact hetzelfde.

Met een gemiddelde doorlooptijd van 8,9 maanden zit 
de sector IDR als enige sector onder het gemiddelde 
van 9,4 maanden.

Respondenten uit de overheid geven een gemiddelde 
opdrachtduur van 9,8 maanden aan. De overheid kent 
-op de UT&O na- gemiddeld de langste doorlooptijd 
per opdracht. Een halfjaar geleden is bij de overheid de 
langste opdrachtduur gemeten.

In de sector UT&O bedraagt de gemiddelde doorloop-
tijd van een opdracht 10,1 maanden. Dit is de langste 
gemeten opdrachtduur van alle sectoren. Een halfjaar 
geleden was de gemiddelde opdrachtduur in deze sec-
tor nog het kortst in vergelijking met de andere sectoren.

Met een gemiddelde doorlooptijd van 9,6 maanden zit-
ten de respondenten die actief zijn in de zorgsector net 
boven het gemiddelde van 9,4 maanden.

Ook hebben wij de respondenten gevraagd naar de 
tijdsbesteding per week van hun huidige c.q. meest 
recente opdracht.

De gemiddelde tijdsbesteding in de huidige of meest 
recente opdracht van de respondenten bedraagt 3,8 
dagen per week. Respondenten die actief zijn in de 
sectoren FD en UT&O zitten boven dit gemiddelde met 
respectievelijk 4,3 en 4,1 dagen per week. In de over-
heid en zorg is de tijdsbesteding per week lager met 
een gemiddelde van respectievelijk 3,5 en 3,4 dagen 
per week. Respondenten uit de IDR hebben met 3,8 
dagen per week een gemiddelde inzet. Vijfdaagse 
werkweken komen vaak voor in de FD, ongeveer 50% 
van de respondenten uit deze sector geeft dit aan. In de 
zorg geven respondenten het minste aan 5 dagen per 
week ingezet te worden, slechts 16%. 

Een halfjaar geleden vroegen wij de respondenten welke 
gemiddelde inzet zij per week verwachten voor het 
komende halfjaar. Wanneer wij die verwachtingen naast 
de huidige meting leggen, zien wij dat voor alle sectoren 
(behalve de zorgsector) de verwachting toen lager was 
dan in het huidige onderzoek is gemeten.

Figuur 11: tijdsbesteding huidige / meest recente opdracht 
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Analyse per sector
In de sector FD geeft men aan in de huidige of recentste 
opdracht de meeste dagen per week te werken. Met 
een gemiddelde van 4,3 dagen per week zit deze sector 
een halve dag boven het gemiddelde van 3,8 dagen.

In de sector IDR is de gemiddelde tijdsbesteding conform 
het algemene gemiddelde van 3,8 dagen per week.

Respondenten uit de overheid laten een gemiddelde 
tijdsbesteding van 3,5 dag per week zien. Op de zorg-
sector na is dit in vergelijking met de andere sectoren 
de laagste gemiddelde tijdsbesteding tijdens de huidige 
of meest recente opdracht.

De tijdsbesteding tijdens de huidige of meest recente 
opdracht is in de sector UT&O met 4,1 dagen per week 
op een na de hoogste.

De zorgsector scoort met een gemiddelde van 3,4 
dagen per week het laagste van alle sectoren voor wat 
betreft tijdsbesteding per week.

Ook vroegen wij de respondenten welke gemiddelde 
inzet (dagen per week) zij verwachten voor het komende 
halfjaar (figuur 12). 

De verwachtingen over de inzet voor het komende half-
jaar is met een gemiddelde van 3,6 dagen per week 0,2 
dagen lager dan de huidige tijdsbesteding. In vergelijking 
tot de twee voorgaande onderzoeken is de gemiddelde 
inzet weer gestegen met 0,1 dag per week. Alleen in de 
zorgsector zijn de verwachtingen over de gemiddelde 
inzet per week gedaald. In de overheid zijn de verwach-
tingen constant gebleven. In de overige 3 sectoren geven 
de respondenten aan een stijging van de inzet per week 
te verwachten voor het komende halfjaar.

Figuur 12: verwachte inzet per sector
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Analyse per sector
De gemiddelde inzet die respondenten uit de FD voor 
het komende halfjaar verwachten bedraagt 4,1 dagen 
per week. Dit is 0,2 dagen per week minder dan zij een 
halfjaar gelden verwachtten (4,3 dagen). Deze verwachte 
inzet is echter nog steeds de hoogste van alle sectoren.

De IDR is de enige sector waarbij de huidige tijdsbeste-
ding van 3,8 dagen per week evenveel is als de ver-
wachte inzet voor het komende halfjaar.

De inzet per week die het komende halfjaar verwacht 
wordt door respondenten uit de overheid bedraagt 3,3 
dagen. Dit is 0,2 dagen minder dan de tijdsbesteding in 
de huidige of recentste opdracht.

De verwachte inzet voor het komende halfjaar is in de 
sector UT&O met 4,0 dagen per week 0,1 dag lager 
dan de huidige tijdsbesteding.

Respondenten uit de zorg geven een verwachte gemid-
delde inzet van 3,1 dagen per week aan. Evenals de 
tijdsbesteding in de huidige opdracht is deze verwach-
ting het laagst.

4.4 tarieF

Tarief en tariefsontwikkeling
De hoogte van het tarief van een interim manager is 
afhankelijk van vraag en aanbod, de sector waarin ge-
werkt wordt, de zwaarte van de functie en de functio-
nele vaardigheid van de interim manager.

Wij vroegen de respondenten welk uurtarief zij hanteren 
in hun huidige c.q. meest recente opdracht. Genoemde 
tarieven zijn exclusief BTW.

In dit onderzoek is via een open vraag geïnformeerd 
naar het gemiddelde uurtarief (af te ronden in hele getal-
len). Het resultaat is dus niet tot stand gekomen vanuit 
keuze-opties. 
De spreiding in de tarieven loopt van 50 euro tot en met 
375 euro per uur. Het overall gemiddeld gehanteerde 
uurtarief bedraagt 117,50 euro. Respondenten uit de 
sector FD zitten hier het meest boven met een gemid-
deld uurtarief van 123,40 euro. De zorgsector toont het 
laagste gemiddelde, namelijk 110,70 euro per uur.

Figuur 13: gemiddeld uurtarief huidige / meest recente opdracht
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Ons onderzoek van een halfjaar geleden toonde een 
overall gemiddeld uurtarief van 118,10 euro.
Respondenten uit de sector IDR hanteerden toen het 
hoogste gemiddelde uurtarief (121,10 euro). Het laagste 
gemiddelde uurtarief werd gemeten in de sector UT&O, 
namelijk 115,70 euro.

Analyse per sector
Respondenten uit de sector FD kennen een gemiddeld 
uurtarief van 123,40 euro. Dit ligt behoorlijk hoger dan 
het overall gemiddelde uurtarief van 117,50 euro. 

Respondenten uit de sector IDR kennen een gemiddeld 
uurtarief van 116 euro. Dit is net onder het overall gemid-
delde uurtarief van 117,50 euro. 

In de overheid hanteren respondenten met 117,40 euro 
een gemiddeld uurtarief.

De respondenten die werkzaam zijn in de sector UT&O 
zitten met een gemiddeld uurtarief van 118,60 euro net 
iets boven het overall gemiddelde.

In de zorg hanteren de respondenten een gemiddeld 
uurtarief van 110,70 euro. Dit is het laagste uurtarief van 
alle sectoren. 

Wij vroegen de respondenten naar hun verwachtingen 
over de ontwikkeling van hun tarief voor het komende 
halfjaar (figuur 14).

In de zorgsector en in de overheid is er een kleine 
meerderheid van de respondenten die verwacht dat 
hun tarief zal dalen het komende halfjaar. Bij de overige 
drie sectoren is dit net andersom. Over het algemeen 
verwacht men een verandering van het tarief tussen -5 
en 5%, ongeveer 65% van de respondenten laat deze 
verwachting zien. Deze verwachtingen zijn vrijwel gelijk 
aan die van een halfjaar geleden.

Figuur 14: tariefsontwikkeling
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Analyse per sector
Het merendeel van de respondenten actief in de FD 
geeft aan te verwachten dat hun uurtarief niet veel zal 
wijzigen, bijna 70% geeft aan een verandering tussen -5 
en 5% te verwachten.

In de sector IDR bevindt zich de grootste groep respon-
denten, namelijk 25%, die een stijging van het uurtarief 
van meer dan 5% verwachten. Het merendeel, onge-
veer 65% geeft echter aan een verandering tussen -5 
en 5% te verwachten.

De overheid is het marktsegment waar in verhouding  
tot de andere sectoren de meeste respondenten een 
daling van het uurtarief verwachten. Bijna 40% geeft dit 
aan, waarvan ongeveer 15% een sterke daling van meer 
dan 10%.

De sector UT&O bevat de grootste groep responden-
ten die weinig tot geen verandering in hun uurtarief 
verwachten. Ongeveer 75% geeft aan een verandering 
tussen -5 en 5% te verwachten.

In de zorgsector ten slotte verwacht bijna geen een 
respondent een stijging van het uurtarief. Meer dan 
20% van de respondenten uit deze sector verwacht een 
 daling van het uurtarief. De zorg vertoont wat dit betreft 
een vrij constant beeld door de onderzoeken heen.

4.5 start projecten bij opdrachtgevers

Wij vroegen de respondenten of hun huidige of laatste op-
drachtgever grotere projecten staakt of uitstelt (figuur 15).

Het aantal gestarte projecten in een organisatie kan 
gezien worden als een graadmeter of het de organi-
satie goed gaat. Wij stelden de volgende vraag aan 
de respondenten: Wanneer u uw huidige of meest 
recente opdracht bekijkt, hebt u dan het gevoel dat het 
in economische zin beter of slechter gaat ten opzichte 
van een halfjaar gelden? Figuur 15 toont de respons per 
sector.

De antwoorden op deze vraag zijn over het algemeen 
positief. In alle sectoren behalve de overheid geeft meer 

Figuur 15: start van projecten als graadmeter. gaat het beter of slechter dan een halfjaar geleden?
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dan 50% aan dat het op z’n minst iets beter gaat. Er 
worden nieuwe projecten gestart, veel grotere projecten 
daarentegen worden nog maar weinig gestart. In de 
overheid is er ten opzichte van de andere sectoren een 
opvallend grote groep van meer dan 10% die aangeeft 
dat het veel slechter gaat, dat veel grotere projecten 
worden gestaakt. Ook in deze sector geeft ongeveer 
45% van de respondenten aan te merken dat het 
slechter gaat met het aantal nieuwe projecten. Ondanks 
dat de vraagstelling in dit onderzoek anders is dan in de 
voorgaande onderzoeken, lijkt de stijgende trend zich 
voort te zetten dat er projecten gestart worden.

Analyse per sector
De FD toont op basis van het aantal gestarte projecten 
het meest positieve beeld van alle sectoren, ongeveer 
65% van de respondenten geeft aan dat het op z’n minst 
iets beter gaat en er dus meer projecten gestart worden 
bij de huidige of meest recente opdrachtgever. Dit is in lijn 
met de positieve trend uit voorgaande onderzoeken.

In de sector IDR is men -op de FD na- het meest 
 positief over het aantal projecten dat gestart wordt. 
Opvallend is dat in de IDR het meest wordt aangegeven 
dat er niet alleen meer projecten gestart worden, maar 
ook met name grotere projecten. Een halfjaar geleden 
liet de sector IDR een minder positief beeld zien: een 
meerderheid van de respondenten gaf aan dat projec-
ten werden uitgesteld of gestaakt.

In de overheid is men, evenals in voorgaande onderzoe-
ken, het meest negatief over de situatie bij de huidige 
of meest recente opdrachtgever voor wat betreft de 
start van nieuwe projecten. Ongeveer 45% geeft aan 
verslechtering te merken en slechts 25% geeft aan 
verbetering te merken. 

De respondenten die actief zijn in de sector UT&O geven 
overwegend aan dat er vaker projecten gestart dan 
gestaakt worden. Er is zelfs geen enkele respondent die 
aangeeft dat het echt veel slechter gaat, waar dit in de 
overige sectoren wel wordt aangegeven. De zorg is -op 
de overheid na- het minst positief over het aantal gestarte 
projecten. Ongeveer 50% geeft aan dat het op z’n minst 
iets beter gaat met de huidige of meeste recente op-
drachtgever op basis van het aantal gestarte projecten. 
Tegenover een groep van 25% die aangeeft dat het op 
z’n minst iets slechter gaat met het aantal projecten. 
Deze trend is constant door de onderzoeken heen.

4.6 acquisitie

In dit onderzoek onderscheiden wij drie manieren 
waarop een interim manager aan zijn opdrachten kan 
komen. Hij kan via zijn eigen netwerk rechtstreeks in 
contact gebracht worden met een mogelijke opdracht-
gever. Hij kan benaderd worden door een interim ma-
nagement bureau of een andere intermediair die tegen 
een vergoeding de inzet van de interim manager regelt. 
En er is de mogelijkheid om via online databanken te 
reageren op uitstaande opdrachten.

Wij vroegen de respondenten naar het belangrijkste 
kanaal dat zij gebruiken om nieuwe opdrachten te ver-
werven (figuur 16).

Het merendeel van de respondenten geeft aan dat 
het eigen netwerk het belangrijkste kanaal is voor het 
verwerven van opdrachten. In vergelijking tot de voor-
gaande onderzoeken is het aandeel respondenten dat 
dit aangeeft weer gestegen, 59% geeft dit nu aan. Dit is 
een stijging van ongeveer 2% per halfjaar sinds 2008. 
Deze stijging gaat ten koste van het aantal responden-
ten dat aangeeft het intermediair als belangrijkste kanaal 
te hebben voor het werven van opdrachten.

Ten tijde van het onderzoek is 71% van de responden-
ten in opdracht, waarvan 42% via een interim manage-
ment bureau.

In de sector IDR wordt het intermediair met ongeveer 
30% als het minst belangrijke kanaal gezien en in de FD 
met een score van bijna 50% als het meest belangrijke 
kanaal. 

Figuur 16: opdrachtverkrijging
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Online databanken worden slechts sporadisch als belang-
rijkste kanaal gezien voor het werven van opdrachten. Het 
gebruik van online databanken blijft constant op 2%.

Analyse per sector
In de sector FD geeft iets meer dan 50% van de res-
pondenten aan dat het eigen netwerk het belangrijkste 
kanaal is om opdrachten te verkrijgen. Bijna 50% van de 
respondenten geeft aan een intermediair als belangrijk-
ste kanaal te zien. In verhouding tot de andere sectoren 
is dit de grootste groep die aangeeft het intermediair 
als belangrijkste kanaal te zien voor het verwerven van 
opdrachten.

In de sector IDR maken de respondenten in verhouding 
tot de overige marktsegmenten het meest gebruik van 
het eigen netwerk als belangrijkste kanaal om opdrach-
ten te verwerven, meer dan 60% van hen geeft dit aan.

In de overheid geeft bijna 60% van de respondenten 
aan het eigen netwerk te gebruiken om opdrachten te 
verwerven. In verhouding tot de andere sectoren is dit 
gemiddeld.

Het eigen netwerk is voor respondenten uit de sector 
UT&O ook het belangrijkste kanaal om opdrachten te 
verwerven. Verhoudingsgewijs met de overige sectoren 
is het gebruik van de intermediair in deze sector -op de 
FD na- het grootst.

In de zorg is ook het eigen netwerk voor de responden-
ten het belangrijkste kanaal om opdrachten te verwer-
ven, de score is bijna 60%.

Figuur 17: opdrachtverkrijging naar sector
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Verwachten de respondenten verandering in de 
wijze waarop zijn hun opdrachten verwerven? 

Eigen netwerk
De stijging van het gebruik van het eigen netwerk is terug 
te zien in de verwachting van de verandering van het ge-
bruik van het eigen netwerk. Meer dan 60% geeft aan een 
stijging tot een grote stijging te verwachten. In vergelijking 
tot voorgaande onderzoeken is het aantal respondenten 
dat een stijging verwacht wederom toegenomen, met 
name het deel dat een grote stijging verwacht.

Intermediair
In tegenstelling tot het beeld dat het gebruik van het 
intermediair elk halfjaar daalt, is er nu een meerderheid 
van de respondenten die verwacht dat het gebruik van 
het intermediair zal toenemen. Voor het eerst zien wij 
een duidelijk overwegend deel dat verwacht dat het 

gebruik van intermediairs zal stijgen. Het deel dat een 
daling verwacht, is nog niet eerder zo laag geweest.

Online databanken
De verwachting van de verandering in het gebruik van 
online databanken geeft geen duidelijke richting. Iets 
meer respondenten verwachten een daling, maar de 
grootste groep verwacht geen verandering. Dit is een 
vrij constant beeld door de onderzoeken heen.

Analyse per sector
Veranderingen in de wijze waarop respondenten aan 
hun opdrachten komen, is ongeveer gelijk voor elke 
sector. De respondenten verwachten het meest dat het 
gebruik van het eigen netwerk zal stijgen. De verwach-
tingen over het gebruik van intermediairs zijn over-
wegend positief en het gebruik van online databanken 
heeft geen duidelijke verwachting.

Figuur 18: verwachtingen rondom opdrachtverkrijging naar kanaal
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Tijdsbesteding aan acquisitie
Wij vroegen de respondenten hoeveel tijd zij het afgelo-
pen halfjaar gemiddeld per week aan acquisitie hebben 
besteed (figuur 19).

De respondenten uit dit onderzoek hebben het afgelo-
pen halfjaar gemiddeld 7 uur per week besteed 
aan acquisitie. In de overheid en zorg werd er door de 
respondenten duidelijk meer tijd aan acquisitie besteed, 
ongeveer 8 uur per week. In de sector UT&O is er met 
4,7 uur per week de minste tijd besteed aan acquisitie.

Analyse per sector
Met maar iets meer dan 6 uur per week besteed aan 
acquisitie in de afgelopen zes maanden zijn de res-
pondenten uit de FD bijna een uur minder bezig met 
acquisitie dan het gemiddelde.

Respondenten actief in de IDR-sector hebben 6,6 uur 
per week besteed aan acquisitie, dit is net iets onder 
het gemiddelde.

In de overheid besteedden de respondenten bijna een 
uur meer per week aan acquisitie dan het gemiddelde. 
Zij waren 8 uur per week bezig met acquisitie.

Respondenten uit de sector UT&O hebben het afge-
lopen halfjaar de minste tijd aan acquisitie besteed. 
Gemiddeld nog geen 5 uur per week.

In de zorgsector zijn de respondenten relatief veel bezig 
geweest met acquisitie, bijna 8 uur per week.

Het eigen netwerk, wat is dat nu precies?
Het eigen netwerk is een breed begrip. Wij hebben een 
aantal groepen die tot het eigen netwerk kunnen beho-
ren gedefinieerd en aan de respondenten gevraagd wat 
voor hen de twee belangrijkste groepen zijn om nieuwe 
opdrachten te verwerven (figuur 20).

76% van de respondenten geeft aan dat voormalig op-
drachtgevers de belangrijkste groep is voor wat betreft 
opdrachtverwerving uit het eigen netwerk. Gevolgd door 
voormalig collega’s en interim managers, zij scoren res-
pectievelijk 49% en 39%. Familie en algemene fysieke 
netwerken zoals Rotary, Lions en NCD worden maar 
weinig gebruikt bij het werven van nieuwe opdrachten. 
Vrienden en specialistische fysieke netwerken zoals CIO 
platform NL worden voor ongeveer 10% tot belang-
rijkste groepen in het eigen netwerk gerekend voor 
opdrachtverwerving.

Figuur 20: belangrijkste groepen uit eigen netwerk bij opdrachtverkrijging
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Analyse per sector
Respondenten die actief zijn in de FD geven het meest 
aan dat voormalig opdrachtgevers één van de belang-
rijkste groepen in het eigen netwerk is om opdrachten 
te werven. Gevolgd door voormalig collega’s en interim 
managers.

Respondenten uit de sector IDR geven hetzelfde aan. 
In deze sector geeft een opvallend grote groep ook aan 
dat zij hun vrienden als één van de belangrijkste groe-
pen voor opdrachtverwerving binnen het eigen netwerk 
zien. Bijna 10%, waar in de andere sectoren hier nog 
geen 5% voor kiest.

Voor opdrachtverwerving zijn voormalig opdracht gevers 
ook voor respondenten uit de overheid één van de 
belangrijkste groepen van het eigen netwerk. Gevolgd 
door voormalig collega’s en interim managers.

Voor respondenten uit de sector UT&O en uit de zorg-
sector is dit ook het geval. Respondenten uit de zorg-
sector kiezen opvallend veel voor voormalig collega’s in 
plaats van interim managers.

Figuur 21: belangrijkste groepen uit eigen netwerk voor opdrachtverkrijging naar sector
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4.7 sociale media

Definitie: iedere online plek waar mensen open 
 conversaties hebben

Het gebruik van sociale media is niet meer weg te 
denken uit onze huidige samenleving. Wij vroegen ons 
af in hoeverre interim managers sociale media gebruiken 
om opdrachten te verwerven. Wij hebben onze respon-
denten daarom gevraagd de twee belangrijkste sociale 
media aan te geven die zij actief gebruiken bij acquisitie.

LinkedIn is het sociale medium dat het meest wordt 
gebruikt door de respondenten om opdrachten te 
verwerven, met bijna 80% is LinkedIn veruit het meest 
populair. Alleen Twitter lijkt met 11% nog redelijk 
gebruikt te worden. Ondanks de populariteit van het 
gebruik van sociale media geeft ongeveer 22% van de 
respondenten aan dat zij geen sociale media gebruiken 
om opdrachten te verwerven.

Analyse per sector
Respondenten uit de FD geven aan LinkedIn het meest 
actief te gebruiken om opdrachten te werven. Opval-
lend is de grote van de groep respondenten in deze 
sector die aangeeft geen sociale media te gebruiken om 
opdrachten te verwerven.

Ook in de IDR wordt LinkedIn door de respondenten het 
meest gebruikt. Daarnaast wordt ook Twitter gebruikt bij 
opdrachtacquisitie, ongeveer 10% van de respondenten 
geeft dit aan.

LinkedIn is ook in de overheid het meest voorkomende 
sociale medium om opdrachten te verwerven. Ook al 
is het verschil klein, in de overheid heeft men opval-
lend vaak aangegeven Plaxo te gebruiken als sociale 
medium.

belangrijkste sociale media bij opdrachtverkrijging

LinkedIn 79,7%
Twitter 10,8%
Andere 6,3%
Plaxo 3,6%
FaceBook 2,4%
WindowsLive 0,5%
YouTube 0,3%
Netlog 0,2%
Hyves 0,2%
Ik gebruik geen sociale media bij 
opdrachtverwerving

21,6%

Figuur 22: gebruik sociale media bij opdrachtverkrijging naar sector
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De respondenten uit de sector UT&O geven het meest 
aan LinkedIn actief te gebruiken om opdrachten te ver-
werven. In verhouding tot de andere segmenten geeft 
men in deze sector weinig aan geen sociale media te 
gebruiken bij acquisitie.

In de zorg geeft men, in verhouding tot de andere 
marktsegmenten, het minste aan LinkedIn te gebruiken 
om opdrachten te verwerven. Het gaat om iets meer 
dan 50% van de respondenten uit deze sector.

Op basis van bovenstaande kunnen wij concluderen 
dat LinkedIn een grote rol speelt bij het werven van 
opdrachten. Wij vroegen onze respondenten hoeveel 
connecties zij op LinkedIn hebben.

Gemiddeld hebben de respondenten in dit onderzoek 
316 connecties op LinkedIn. De verschillen zijn niet erg 
groot per sector, maar respondenten uit de sectoren 
UT&O en FD hebben een bovengemiddeld aantal con-
necties. In tegenstelling tot respondenten uit de zorg en 
overheid die wat minder connecties hebben.

Wij hebben onze respondenten de vraag voorgelegd 
welk antwoord over het gebruik van sociale media het 
beste aansluit bij hun mening / hun gebruik (figuur 23). 

Over het algemeen geven de respondenten het meest 
aan dat zij sociale media gebruiken om zichzelf te 
promoten (35%). Hierna wordt de mogelijkheid om meer 
te leren over (toekomstige) opdrachtgevers als reden 
gegeven (24%). Een klein, maar toch redelijk deel (15%) 
geeft aan dat sociale media mogelijkheden bieden 
om opdrachten te verwerven. Ook is er een behoor-
lijke groep die aangeeft geen toegevoegde waarde te 
 ervaren van sociale media, bijna 10%.

Figuur 23: meningen over gebruik sociale media naar sector
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Analyse per sector
Er is een vergelijkbaar beeld voor alle sectoren. De 
respondenten geven het meest aan dat sociale media 
hen de mogelijkheid biedt om zichzelf te promoten, 
ongeveer 35%. Verder geeft ongeveer 20% aan dat zij 
sociale media gebruiken om te leren over hun (toekom-
stige) opdrachtgever.

Tot slot hebben wij de respondenten gevraagd hoeveel 
tijd zij de afgelopen week aan sociale media hebben 
besteed (figuur 24). 

Gemiddeld hebben de respondenten 1,6 uur per week 
aan sociale media besteed, een enkeling heeft zelfs 30 
uur per week hieraan besteed. In de overheid wordt er 
opvallend meer tijd besteed aan sociale media, het ge-
middelde in deze sector bedraagt bijna 2 uur per week. 
In de FD is het gebruik van sociale media het minst met 
maar net meer dan één uur per week.

Respondenten uit de FD hebben met gemiddeld 1,1 uur 
de minste tijd besteed aan sociale media gedurende 
een week.

In de sector IDR besteedde men in een week 1,5 uur 
aan sociale media, dit is net onder het gemiddelde van 
de hele responsgroep.

De groep die in een week veruit de meeste tijd heeft 
besteed aan sociale media is te vinden in de overheid. 
Met ongeveer 2 uur in een week is dit een halfuur meer 
dan gemiddeld.

Respondenten uit de sector UT&O hebben in een week 
gemiddeld 1,6 uur aan sociale media besteed, dit is 
gelijk aan het gemiddelde van de hele responsgroep. 

In de zorg besteedden de respondenten -op die uit de 
FD na- het minste tijd aan sociale media, namelijk 1,3 
uur in een week.

Figuur 24: gebruik sociale media in uren per week  
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4.8 interim management bureaus

Zoals gemeld, is 71% van de respondenten ten tijde van 
het onderzoek in opdracht. Zij zijn het meest te vinden 
in de sector UT&O (82%). In de overheid vinden wij het 
minste aantal respondenten in opdracht, namelijk 66%.

In vergelijking met onze voorgaande onderzoeken is 
het aantal respondenten in opdracht nog niet zo hoog 
geweest, 11% meer dan 2 jaar geleden. Dit komt met 
name door een behoorlijke stijging in het aantal respon-
denten in opdracht in de sector FD, van 69% naar 80% 
en in de zorg, van 55% naar 67%.

Analyse per sector
Van de respondenten uit de sector FD is ten tijde van dit 
onderzoek 80% in opdracht. Alleen in de sector UT&O 
zijn er meer in opdracht.

Voor de respondenten uit de sector IDR geldt dat 70% 
van hen in opdracht is. Dit is 1% onder het overall 
gemiddelde.

Van de respondenten uit de overheid is momenteel 66% 
in opdracht. Dit is het laagste percentage in verhouding 
tot de andere sectoren.

Figuur 26: in opdracht via een bureau

Figuur 25: in opdracht ten tijde van het onderzoek
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Ten tijde van dit onderzoek is 82% van de respondenten 
uit de sector UT&O in opdracht. Dit is in vergelijking tot 
de andere sectoren het hoogste percentage.

Op de overheid na geven de respondenten uit de zorg-
sector het minste aan in opdracht te zijn, namelijk 67%.

In opdracht via een bureau
Respondenten die hebben aangegeven in opdracht te 
zijn, hebben wij gevraagd of dit via een interim manage-
ment bureau is.

Van de groep van 71% die in opdracht is, geeft 42% 
aan in opdracht te zijn via een interim management 
bureau. Dit is ongeveer 30% van de totale respons-
groep, wat minder is dan de 40% die aangeeft dat een 
intermediair zijn of haar belangrijkste kanaal is om aan 
opdrachten te komen.

Analyse per sector
Deze analyse betreft de groep respondenten die ten 
tijde van het onderzoek in opdracht is en dit via een 
interim management bureau doet (42%).

57% van de respondenten uit de FD is in opdracht via 
een intermediair. Dit is het hoogste percentage in verge-
lijking tot de andere sectoren.

Slechts 33% van de respondenten uit de sector IDR is 
in opdracht via een interim management bureau. Dit is 
het laagste percentage van alle sectoren.

Van de respondenten uit de overheid is 43% in opdracht 
via een interim management bureau. Dit is ongeveer 
gemiddeld.

In opdracht via een interim management bureau is 43% 
van de respondenten uit de sector UT&O.

Figuur 27: via welke bureaus worden en werden opdrachten verkregen
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Voor respondenten uit de zorgsector voert 39% de 
opdracht via een interim management bureau uit.

Een veel gehoord idee is dat bureaus die een kennisor-
ganisatie (inhoudelijke focus) achter zich hebben, meer 
succesvol zijn dan bureaus die een generiek aanbod 
hebben.

Wij stelden de respondenten de volgende vraag: 
Via welk soort bureau verkreeg u uw meest recente 
 opdracht? Figuur 27 geeft een overzicht van de ant-
woorden per sector.

Ongeveer 40% van respondenten heeft zijn of haar 
laatste opdracht niet via een bureau verkregen. In de 
sector IDR is dit bijna 60%. Grote bureaus zonder 
kennis specifieke organisatie achter zich worden weinig 
gebruikt. Bureaus met een kennisspecifieke organisatie 
achter zich worden meer gebruikt, maar het verschilt 
per marktsegment of een groot of klein bureau vaker 
wordt gebruikt. Respondenten uit de sectoren UT&O 
en IDR gebruiken vaker een klein bureau en uit de FD, 
overheid en zorg vaker een groot bureau. 

In vergelijking tot voorgaande onderzoeken valt het op 
dat het aantal respondenten dat zijn of haar opdracht 
niet via een bureau heeft verkregen, behoorlijk is geste-
gen. Het gebruik van grote bureaus is opvallend hard 
gedaald, van 35% naar 20%. Het gebruik van kleine 
bureaus is daarentegen het afgelopen halfjaar weer licht 
gestegen, van 29% naar 32%.

De respondenten uit de FD die hun meest recente 
opdracht via een bureau hebben gekregen, geven het 
meest aan dat deze via een klein bureau zonder een 
specifieke kennisorganisatie achter zich is verkregen.

Respondenten actief in de sector IDR geven opvallend 
weinig aan hun laatste opdracht via een bureau te heb-
ben verkregen, slechts 42%. Als zij hun opdracht wel 
via een bureau hebben verkregen dan is dit maar zelden 
een groot bureau, met of zonder kennisorganisatie 
achter zich.

Bij de overheid hebben de respondenten hun meest 
recente opdracht vooral via een groot bureau met een 
specifieke kennisorganisatie achter zich verkregen.

Het merendeel van de respondenten uit de sector UT&O 
geeft aan hun meest recente opdracht via een klein 
bureau met een specifieke kennisorganisatie achter zich 
te hebben verkregen.

Respondenten uit de zorg geven het meest aan hun 
opdracht via een interim management bureau te hebben 
verkregen, meer dan 60%. Dit gebeurt het meest via 
een groot bureau met een specifieke kennisorganisatie 
achter zich.

4.9 Functie in huidige opdracht

Wij vroegen de interim managers naar de huidige positie 
die zij vervullen en naar de sector waarin zij deze positie 
vervullen. 

Ten tijde van het onderzoek is bijna 71% van de respon-
denten in opdracht.

De posities die zij invullen zijn vooral die van veran-
dermanager en functioneel manager (beide 20%). De 
functie van projectmanager wordt door 18% van de 
respondenten ingevuld. Minder vaak worden de functies 
bekleed van general manager, programmamanager en 
overbruggingsmanager. De functie van crisismanager 
scoort het laagst met 4%. 11% van de respondenten 
geeft aan een andere functie te bekleden, zoals consul-
tant.

De volgende tabel betreft de groep respondenten die 
ten tijde van het onderzoek in opdracht is. De tabel 
geeft weer binnen welke verschillende sectoren zij werk-
zaam zijn en welke functies zij daar invullen (figuur 28).

Analyse per sector
In de FD worden de functies van general manager en 
overbruggingsmanager in verhouding tot de andere 
sectoren weinig ingevuld. Project- en programmamana-
gers komen in deze sector vaker voor. 

Respondenten uit de IDR vervullen meestal de functie 
van functioneel manager gevolgd door die van veran-
dermanager. Programmamanagers komen hier opval-
lend weinig voor. 

Functie in huidige opdracht -
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In de overheid zijn respondenten vaak werkzaam als 
verandermanager en minder vaak dan gemiddeld als 
functioneel manager.

De functie van functioneel, programma- of projectmana-
ger wordt het meest vervuld door respondenten uit de 
sector UT&O. Verandermanagers komen hier in verhou-
ding minder vaak voor.

Functioneel, project- en verandermanager zijn de func-
ties die het meest worden vervuld in de zorg. Crisis- en 
programmamanagers komen minder vaak voor.

4.10 het zelFstandig ondernemerschap

Interim management en het zelfstandig ondernemer-
schap zijn bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Uit een van de vorige onderzoeken (‘Arbeidsmarkt 
prooi voor nieuw generatie’) is gebleken dat veel interim 
managers zijn geraakt door de economische crisis. Zij 

hebben een inkomensdaling ervaren en om deze op 
te vangen hebben zij onder andere hun opgebouwde 
vermogen moeten aanspreken.

Je kunt je afvragen in hoeverre interim managers nog 
tevreden zijn over het zelfstandig ondernemerschap in 
vergelijking tot een werknemer in vast dienstverband? Via 
de volgende vragen proberen wij daar inzicht in te krijgen.

Vast dienstverband of zelfstandig
Wij hebben de respondenten gevraagd of zij overwegen 
in te gaan op een aanbod voor een vast dienstverband 
wanneer hen dit in de huidige marktsituatie wordt aan-
geboden (figuur 29). 

Wanneer de respondenten in de huidige marktsituatie 
een aanbod zouden krijgen voor een vaste dienstbe-
trekking, dan geeft 68% aan zelfstandig ondernemer 
te zullen blijven. Respondenten uit de overheid geven 
opvallend veel aan, 72%, zelfstandig ondernemer te 
zullen blijven. Een trend uit de vorige onderzoeken zet 

Figuur 28: Functie in huidige opdracht
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zich door in deze sector. In de sector FD geven respon-
denten het minst aan zelfstandig ondernemer te zullen 
blijven, 62%. Dit is interessant gezien het feit dat de ver-
wachtingen voor opdrachten in de overheid juist minder 
goed zijn dan in de FD. 

De score van 68% van de respondenten die zelfstan-
dig ondernemer willen blijven, is in lijn met onze  vorige 
 onderzoeken. Alleen een halfjaar geleden zakt dit 
 percentage naar 64%.

Analyse per sector
Respondenten actief in de FD geven van alle sectoren 
het minst aan zelfstandig ondernemer te zullen blijven 
wanneer hen een aanbod voor een vaste dienstbetrek-
king wordt gedaan (62%).

De sector IDR scoort op het gemiddelde. 68% van de 
respondenten geeft aan zelfstandig ondernemer te zullen 
blijven indien hen een vaste baan wordt aangeboden. 

Respondenten uit de overheid geven het meest aan, 
namelijk 72%, zelfstandig ondernemer te zullen blijven 
indien hen een aanbod wordt gedaan voor een vaste 
dienstbetrekking.

In de sector UT&O geeft 65% van de respondenten aan 
zelfstandig ondernemer te zullen blijven bij een aanbod 
voor een vaste dienstbetrekking. Dit is net onder het 
gemiddelde van alle respondenten.

Dit geldt eveneens voor de respondenten uit de zorg-
sector.

Drijfveren om te kiezen voor zelfstandigheid
Wij stelden de respondenten de vraag wat destijds hun 
drijfveren waren om zelfstandig ondernemer te worden 
(figuur 30).

De grootste drijfveer om destijds zelfstandig onderne-
mer te worden is volgens meer dan 50% van de res-

Figuur 29: een vast dienstverband of zelfstandig ondernemer
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pondenten meer autonomie (‘eigen baas zijn’). Met 46% 
gevolgd door het hebben van meer vrijheid en flexibiliteit 
om de eigen tijd in te delen. Het benutten van eigen 
talenten en daardoor meer kwaliteit leveren, is ook een 
vaakgenoemde drijfveer, ongeveer 42% van de respon-
denten gaf dit aan. Na deze top 3 volgt nog een aantal 
drijfveren die door een behoorlijke groep gekozen zijn. 
Er zijn duidelijk vele redenen om zelfstandig ondernemer 
te worden. Tussen de 20% en 40% van de responden-
ten koos ook voor meer variëteit in werkzaamheden, 
betere beloning als zzp’er, betere werk/privé balans en 
meer uitdaging. 9% van de respondenten geeft zelfs 
aan noodgedwongen als zzp’er te zijn gestart.

Analyse per sector
Wij zien weinig verschillen per sector, meer autonomie, 
meer vrijheid en flexibiliteit om mijn eigen tijd in te delen 
en het meer benutten van eigen talenten en daardoor 
meer kwaliteit leveren zijn de voornaamste drijfveren om 
zelfstandig ondernemer te worden.

Vervolgens vroegen wij de respondenten welke van 
de genoemde drijfveren zij momenteel ervaren. Zijn dit 
dezelfde drijfveren als waarvoor zij destijds kozen voor 
het zelfstandig ondernemerschap (figuur 31)?

Wij kunnen concluderen dat de verdeling van de drijfve-
ren om zelfstandig ondernemer te blijven, vrijwel gelijk is 
aan de drijfveren om zelfstandig ondernemer te worden.
Ook hier zien wij per sector geen duidelijke verschillen.

Tevredenheid over zelfstandigheid
Wij stelden de respondenten de vraag om hun tevre-
denheid over het zelfstandig ondernemerschap uit te 
drukken in een rapportcijfer (figuur 32).

De mate van tevredenheid over het bestaan als zelf-
standig ondernemer is vrijwel gelijk over alle marktseg-
menten. Gemiddeld geven de respondenten een 7,7 
als rapportcijfer, met voor de sectoren een afwijking van 
0,1 naar boven of beneden. Over de hele responsgroep 
geeft meer dan 20% een 9 of hoger voor zijn of haar 
bestaan als zelfstandig ondernemer. Minder dan 5% 
geeft een onvoldoende.

Analyse per sector
Er zijn nauwelijks verschillen tussen de sectoren, zij sco-
ren op of rond het gemiddelde rapportcijfer van 7,7. 

Wat valt op?
In de FD valt op dat er veel achten worden gegeven, 
maar ook veel onvoldoendes.

Figuur 30: drijfveren om zelfstandig ondernemer te worden
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Bij de respons uit de overheid valt de spreiding op tus-
sen toch wel een behoorlijk aantal onvoldoendes en aan 
de andere kant weer veel achten en negens. De cijfers 6 
en 7 komen nauwelijks voor.

Geen enkele respondent uit de sector UT&O geeft een 
onvoldoende.

Ook hebben wij onze respondenten gevraagd of zij 
naast het zelfstandig ondernemerschap nog additionele 
betaalde activiteiten uitvoeren (figuur 33).

Uit de totale responsgroep geeft bijna 60% aan geen 
additionele betaalde activiteiten te hebben naast het 
zelfstandig ondernemerschap. In de sector UT&O 
zijn er opvallend veel respondenten die nog een 2e 
interim opdracht hebben. Over het algemeen hebben 
de respondenten nog een andere onderneming of een 
andere bron van inkomsten. Het komt maar zelden 
voor dat respondenten een vaste baan erbij hebben. 
Genoemde andere additionele activiteiten zijn, advi-
seur, coaching, commissariaat, doceren, Raad van 
Toezicht en training.

Figuur 31: drijfveren die nog steeds worden ervaren
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Figuur 32: tevredenheid over zelfstandig ondernemerschap in rapportcijfer
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Analyse per sector
Respondenten uit de sector FD geven het minst aan 
naast hun zelfstandig ondernemerschap additionele 
betaalde activiteiten te hebben, bijna 70% geeft aan van 
niet. In de IDR geeft 60% van de respondenten aan dat 
zij geen additionele betaalde activiteiten hebben.

Voor respondenten uit de overheid is dit 55%. Van de-
genen die wel additionele betaalde activiteiten hebben, 
zijn er opvallend veel die nog een andere onderneming 
hebben.

De respondenten uit de sector UT&O geven het meest 
aan naast hun zelfstandig ondernemerschap additionele 
betaalde activiteiten te hebben. Zij geven dan vooral aan 
nog een tweede interim opdracht te hebben.

60% van de respondenten uit de zorgsector hebben 
geen additionele betaalde activiteit. Van degenen die dit 
wel hebben, is het opvallend dat er geen respondenten 
zijn met nog een vaste baan en maar weinig met nog 
een 2e interim opdracht. Meer dan 20% geeft de optie 
‘anders’ aan.

4.11 opleiding

Wij vroegen de respondenten of zij de afgelopen 12 
maanden een opleiding hebben gevolgd.
43% van de respondenten heeft deze vraag positief 
beantwoord. Deze respondenten kwamen vooral uit de 
sector FD (51%) en het minst uit de overheid (37%).
De overige sectoren scoren conform het gemiddelde.

Aan deze groep van 43% hebben wij gevraagd hoeveel 
dagen zij hebben besteed aan opleiding. Gemiddeld 
hebben de respondenten het afgelopen jaar 15 dagen 
aan opleiding besteed. De respondenten uit de overheid 
deden dit het langst met gemiddeld 18 dagen. Respon-
denten uit de sector UT&O het kortst met 8 dagen. 

De respondenten die de afgelopen 12 maanden een 
opleiding hebben gevolgd, hebben wij ook gevraagd op 
welk gebied dit was (figuur 34). 

Figuur 33: additionele betaalde activiteiten
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De gevolgde opleiding had meestal betrekking op 
verdieping van kennis binnen het huidige vakgebied, 
gevolgd door persoonlijke vaardigheden / ontwikke-
ling. Kennis opdoen in een nieuw vakgebied of een niet 
vakgerelateerde opleiding komen minder voor.

Analyse per sector
Respondenten uit de FD volgden met name trainingen 
op het gebied van persoonlijke vaardigheden / ontwik-
keling. Vakinhoudelijke opleidingen (verdieping kennis 
binnen huidig vakgebied) komen hier minder vaak voor 
in verhouding tot de andere sectoren.

Opvallend vaak hebben respondenten uit de IDR geko-
zen voor een vakinhoudelijke opleiding om kennis op 
te doen in een nieuw vakgebied. Verdieping van kennis 
binnen het huidige vakgebied komt het meest voor en 
opleiding op het gebied van persoonlijke ontwikkeling / 
vaardigheden gebeurt in verhouding tot de andere seg-
menten weinig in de sector IDR.

De meeste opleidingen die door respondenten uit de 
overheid zijn gevolgd, hebben betrekking op verdieping 
van kennis binnen het huidige vakgebied, gevolgd door 
persoonlijke vaardigheden en ontwikkeling.

In verhouding tot de andere sectoren volgden respon-
denten in de UT&O vrij vaak een opleiding om de kennis 
binnen het huidige vakgebied te verdiepen. Verder voor 
ongeveer 30% ook op het gebied van persoonlijke vaar-
digheden / ontwikkeling. 

In de zorg volgden de meeste respondenten een 
opleiding ter verdieping van kennis binnen het huidige 
vakgebied. Verder volgde in verhouding tot de overige 
sectoren een groot deel van de respondenten niet-vak-
gerelateerde opleidingen. 

4.12 arbeidsongeschiktheid

Wij vroegen de respondenten of zij verzekerd zijn tegen 
arbeidsongeschiktheid (figuur 35).

Bijna 60% van de respondenten geeft aan verzekerd te 
zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Het meest komt dit voor 
in de sectoren FD en UT&O. Het minst in de sector IDR. 

Analyse per sector
In de FD is men samen met de respondenten uit de 
sector UT&O het meest verzekerd tegen arbeidsonge-
schiktheid, namelijk 68%. De sector IDR telt het laagste 

Figuur 34: recent gevolgde opleiding
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aantal respondenten dat is verzekerd tegen arbeids-
ongeschiktheid, slechts 49% geeft dit aan. 61% van 
de respondenten uit de overheid is verzekerd tegen 
arbeidsongeschiktheid, dit is net bovengemiddeld. De 
zorgsector toont hetzelfde percentage. 

4.13 pensioen

Wij vroegen de respondenten of zij pensioen opbouwen 
en zo ja, op welke manier (figuur 36).

Meer dan 60% (62,6%) van de respondenten geeft aan 
pensioen op te bouwen in eigen beheer. 16% van de 
respondenten bouwt geen pensioen op (is een deel van 
hen al met pre-pensioen?). Opbouw van het pensioen 
via een pensioenverzekeraar gebeurt door 17% van de 
respondenten. De overige 4% geeft aan pensioen op te 
bouwen door o.a. lijfrente, vastgoed en een combinatie 
van dingen.

Er is weinig verschil tussen de marktsectoren over hoe 
er pensioen wordt opgebouwd. Voor zo’n 60% gebeurt 
dit in eigen beheer.

Figuur 35: verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid
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Figuur 36: pensioenopbouw

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n  Nee n  Ja, in eigen beheer   

n  Ja, via een pensioenverzekeraar n  Ja, anders 

Financiële dienstverlening

Industrie / diensten / retail

Overheid

Utilities, telecom & OV

Zorg

- Pensioen



39

extra bevIndIngen 

Op basis van de informatie waarvan de respondenten 
ons hebben voorzien, zijn nog veel meer correlaties en 
specifieke verbanden aan te geven. De meest opmerke-
lijke hebben wij onderstaand per onderwerp weergege-
ven. Daar waar wij hierna spreken over interim mana-
gers wordt de groep respondenten bedoeld.

5.1 leeFtijd

Het eigen netwerk is een breed begrip. Welke 
twee groepen uit uw eigen netwerk zijn voor u het 
belangrijkst om nieuwe opdrachten te verwerven?
Bij oudere interim managers is vaker een specialistisch 
fysiek netwerk zoals het CIO platform NL een van de 
belangrijkste onderdelen van het eigen netwerk.

Hoeveel tijd hebt u de afgelopen 6 maanden ge-
middeld per week aan acquisitie besteed?
Oudere interim managers besteedden de afgelopen 6 
maanden gemiddeld per week meer tijd aan acquisitie. 
De groep ouder dan 45 jaar besteedde ruim 2 keer 
zoveel tijd hieraan als de groep jonger dan 45 jaar.

Welke sociale media gebruikt u actief om 
 opdrachten te verwerven?
Hoe ouder de interim manager hoe minder deze 
aangeeft LinkedIn actief te gebruiken om opdrachten 
te verwerven. 22% van de respondenten boven de 55 
jaar geeft zelfs aan sociale media niet te gebruiken om 
opdrachten te verwerven. 

Hoeveel connecties hebt u op LinkedIn?
Gemiddeld heeft alleen de groep interim managers tus-
sen 55-65 jaar duidelijk minder connecties op LinkedIn. 
Verder is er weinig verschil tussen de leeftijdsgroepen.

Welk antwoord over het gebruik van sociale media 
sluit het beste aan bij uw mening / uw gebruik?
Oudere interim managers geven minder vaak aan dat 
sociale media goede mogelijkheden bieden om op-
drachten te verwerven. Opvallend is ook dat in deze 
groep vaak wordt aangegeven dat sociale media erg 
worden opgehemeld en zij er zelf geen toegevoegde 
waarde van ervaren. Meer dan de helft van de respon-
denten die dit antwoord geeft, gebruikt zelf geen sociale 
media.

Hoeveel tijd besteedde u aan sociale media in de 
afgelopen week?
De gemiddelde hoeveelheid tijd besteed aan sociale 
media de afgelopen week verschilt niet veel tussen de 
verschillende leeftijdscategorieën, een verschil tussen 
gemiddeld minimaal 1,3 uur en maximaal 1,7 uur.

Wat waren uw drijfveren om zelfstandig onder-
nemer te worden?
Het is duidelijk te zien dat oudere interim managers 
vaker aangeven noodgedwongen als zzp’er te zijn ge-
start. Het benutten van eigen talenten en daardoor meer 
kwaliteit leveren was vroeger vaker een drijfveer om 
zelfstandig ondernemer te worden dan nu. Daarentegen 
geven jongere interim managers vaker aan dat meer 
autonomie hun drijfveer was om zelfstandig ondernemer 
te worden. Bij de oudere respondenten was een betere 
beloning destijds minder een drijfveer dan bij de huidige 
generatie.

Welke van genoemde drijfveren ervaart u momen-
teel en over welke bent u tevreden?
Wat de huidige drijfveren betreft zijn er ook verschil-
len te zien tussen de oude en jonge generatie interim 
managers. Oudere interim managers geven vaker aan 
dat ‘meer uitdaging’ hun drijfveer is, waarbij de jonge 
generatie duidelijk aangeeft een ‘betere beloning als 
zzp’er’ als motivatie te hebben.

Wanneer u de mate van tevredenheid van uw 
bestaan als zelfstandig ondernemer in een 
 rapportcijfer zou moeten uitdrukken, welk cijfer 
geeft u dan?
De jongere interim managers geven hogere cijfers voor 
hun bestaan als zelfstandig ondernemer dan de oudere 
interim managers. In de groep jongere interim managers 
geeft bijna 75% een 8 of hoger, waar dit bij de oudere 
interim managers 60% is.

Hebt u naast uw zelfstandig ondernemerschap 
nog additionele betaalde activiteiten?
Het middensegment qua leeftijd (45 - 54 jaar) geeft 
het meest aan geen additionele betaalde activiteiten te 
hebben naast het zelfstandig ondernemerschap. Jonge 
interim managers geven opvallend vaker aan nog een 
andere onderneming te hebben. Oudere interim mana-
gers kiezen duidelijk vaker voor de optie anders; de rol 
van commissaris komt hier opvallend vaak naar voren.

Leeftijd -
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Hebt u de laatste 12 maanden een opleiding 
 gevolgd?
De interim managers uit de groep 45-54 jaar geven 
het minst aan de afgelopen 12 maanden een opleiding 
gevolgd te hebben. Heeft jong nog genoeg te leren en 
oud mag gaan bijspijkeren?

Indien ja, op welk gebied was deze opleiding?
Op het gebied van opleiding zijn duidelijke verschillen 
te zien voor de verschillende leeftijden. Hoe ouder de 
interim manager, hoe vaker niet-vakgerelateerde oplei-
dingen werden gevolgd en hoe vaker er kennis werd 
opgedaan in een nieuw vakgebied. Verdieping van ken-
nis binnen het huidige vakgebied werd duidelijk minder 
gedaan door oudere interim managers. 

Hoeveel dagen hebt u in de laatste 12 maanden 
aan opleiding besteed?
De hoeveelheid dagen die het afgelopen jaar aan oplei-
ding werd besteed, is gemiddeld vergelijkbaar voor alle 
leeftijdsgroepen, tussen de 12 en 17 dagen.

Bent u verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid?
Oudere interim managers verzekeren zich minder vaak 
tegen arbeidsongeschiktheid dan jonge interim mana-
gers, 45% tegenover 77%.

Bouwt u pensioen op?
Oudere interim managers bouwen minder vaak nog 
pensioen op. Wanneer zij dit wel doen, dan doen zij dit 
vaker via een pensioenverzekeraar dan dat jonge interim 
managers dat doen.

5.2 geslacht

Het eigen netwerk is een breed begrip. Welke 
twee groepen uit uw eigen netwerk zijn voor u het 
belangrijkst om nieuwe opdrachten te verwerven?
Vrouwelijke interim managers geven vaker aan dat zij 
hun voormalig collega’s de belangrijkste groep uit het 
eigen netwerk vinden om opdrachten te verwerven. 
Mannelijke interim managers geven hier iets vaker de 
specialistische fysieke netwerken zoals het CIO platform 
NL aan. Verder weinig verschillen.

Hoeveel tijd hebt u de afgelopen 6 maanden 
 gemiddeld per week aan acquisitie besteed?
Vrouwelijke interim managers besteedden gemiddeld 
duidelijk minder tijd aan acquisitie de afgelopen 6 maan-
den dan hun mannelijke collega’s: 4 uur per week voor 
de vrouwen tegenover 7 uur voor de mannen.

Welke sociale media gebruikt u actief om 
 opdrachten te verwerven?
Vrouwelijke interim managers geven iets vaker aan Lin-
kedIn te gebruiken om actief opdrachten te verwerven. 
Mannen geven iets vaker aan helemaal geen sociale 
media te gebruiken om opdrachten te verwerven.

Hoeveel connecties hebt u op LinkedIn?
Er zit weinig verschil in het gemiddelde aantal connec-
ties op LinkedIn: 293 voor de vrouwen en 318 voor de 
mannen.

Welk antwoord over het gebruik van sociale media 
sluit het beste aan bij uw mening / uw gebruik?
Ondanks dat vrouwen vaker aangeven LinkedIn actief 
te gebruiken om opdrachten te verwerven, geven zij 
duidelijk minder aan te vinden dat sociale media goede 
mogelijkheden bieden om opdrachten te verwerven. 

Hoeveel tijd besteedde u aan sociale media in de 
afgelopen week?
De hoeveelheid tijd die beide groepen aan sociale media 
hebben besteed, is vergelijkbaar: de vrouwen gemid-
deld 1,4 uur en de mannen 1,6 uur.

Wat waren uw drijfveren om zelfstandig onder-
nemer te worden?
Kleine verschillen in wat voor de beide groepen de be-
langrijkste drijfveren waren om zelfstandig ondernemer 
te worden. De vrouwelijke interim managers geven va-
ker aan meer vrijheid en flexibiliteit om eigen tijd in te de-
len op prijs te stellen en de mannelijke interim managers 
kiezen vaker voor meer autonomie (‘eigen baas zijn’). 

Welke van bovengenoemde drijfveren ervaart u 
momenteel en over welke bent u tevreden?
Momenteel zijn de vrouwelijke interim managers nog 
steeds vaker tevreden over het hebben van meer vrij-
heid en flexibiliteit. Maar ook het hebben van meer 
autonomie (‘eigen baas zijn’) is vaker een drijfveer om 
interim manager te blijven.

- Geslacht
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Wanneer u de mate van tevredenheid van uw 
bestaan als zelfstandig ondernemer in een 
 rapportcijfer zou moeten uitdrukken, welk cijfer 
geeft u dan?
Vrouwelijke interim managers geven hogere cijfers voor 
de mate van tevredenheid over hun bestaan als zelf-
standig ondernemer dan mannelijke interim managers. 

Hebt u naast uw zelfstandig ondernemerschap 
nog additionele betaalde activiteiten?
Vrouwelijke interim managers geven vaker aan nog 
additionele betaalde activiteiten te hebben naast hun 
zelfstandig ondernemerschap. Minder vaak dan bij de 
mannen is dit het hebben van nog een andere onderne-
ming. Maar vaker gaat het om het hebben van nog een 
tweede interim opdracht of iets anders.

Hebt u de laatste 12 maanden een opleiding ge-
volgd?
Mannelijke interim managers hebben de afgelopen 12 
maanden iets minder vaak een opleiding gevolgd dan 
hun vrouwelijke collega’s, 43% tegenover 45%.

Indien ja, op welk gebied was deze opleiding?
Een duidelijk verschil in de gebieden van deze opleidin-
gen is dat de vrouwelijke interim managers vaker een 
opleiding volgden op het gebied van persoonlijke vaar-
digheden / ontwikkeling en minder vaak aan verdieping 
van kennis binnen het huidige vakgebied.

Hoeveel dagen hebt u in de laatste 12 maanden 
aan opleiding besteed?
De gemiddelde hoeveelheid dagen die mannelijke en 
vrouwelijke interim managers de afgelopen 12 maan-
den aan opleiding hebben besteed is ongeveer gelijk, 
respectievelijk 16 en 14 dagen.

Bent u verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid?
De vrouwelijke interim managers zijn vaker verzekerd 
tegen arbeidsongeschiktheid dan de mannelijke interim 
managers, 72% tegenover 57%.

Bouwt u pensioen op?
De vrouwelijke interim managers bouwen iets minder 
vaak pensioen op dan de mannelijke interim managers. 
Als zij wel pensioen opbouwen dan doen de vrouwelijke 
interim managers dit opvallend weinig via een pensioen-
verzekeraar.
 

5.3 tevredenheid over het zelFstandig onder-
nemerschap

Hoe zal de vraag naar interim management zich in 
uw specifieke marktsegment naar verwachting het 
komende halfjaar ontwikkelen?
Hoe hoger het tevredenheidcijfer van de interim mana-
ger over zijn/haar eigen bestaan, hoe beter de verwach-
tingen van de interim manager zijn over de verandering 
van de vraag naar interim management in zijn of haar 
marktsegment.

Wat verwacht u van de verandering van de vraag 
naar deze drie rollen in het door u aangegeven 
marktsegment in het komende halfjaar?
Alleen bij change- en crisismanagement is ook  duidelijk 
te zien dat een hoger tevredenheidcijfer leidt tot 
een betere verwachting van de vraag. Bij project- / 
programma management en overbruggingsmanagement 
is dit minder duidelijk.

Wat hanteert u als uurtarief (exclusief BTW) in uw 
huidige of meest recente opdracht?
Geld maakt gelukkig: hoe hoger het cijfer van tevreden-
heid hoe hoger het gemiddelde uurtarief.

Hoe zal uw tarief zich het komende halfjaar ont-
wikkelen?
Degenen die gemiddeld al een hoger uurtarief heb-
ben, verwachten ook vaker dat hun tarief zal stijgen het 
komende halfjaar.

Wat is de doorlooptijd van uw huidige of meest 
recente opdracht?
Langere opdrachten leiden tot hogere tevredenheid: 
bij de interim managers met hogere tevredenheidcijfers 
komen vaker langere doorlooptijden voor.

Wat is de tijdsbesteding per week van uw huidige 
of meest recente opdracht?
De interim managers met een hoger tevredenheidcijfer 
geven aan gemiddeld meer dagen per week ingezet te 
zijn.

Welke gemiddelde inzet verwacht u van uw op-
drachten voor het komende halfjaar?
In dezelfde verhouding verwachten alle interim 
 managers het komende halfjaar iets minder ingezet te 
worden.

Tevredenheid over het zelfstandig ondernemerschap -
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Het aantal gestarte projecten in een organisa-
tie is vaak een graadmeter of het de organi-
satie goed gaat. Wanneer u uw meest recente 
opdracht(gever) bekijkt, hebt u dan het gevoel dat 
het in economische zin beter of slechter gaat ten 
opzichte van een halfjaar geleden?
De interim managers met een hoger tevredenheidcijfer 
over het zelfstandig ondernemerschap zien vaker dat er 
grotere projecten worden gestart, maar ook vaker dat 
deze gestaakt worden.

Welke veranderingen voorziet u in de wijze waarop 
u uw opdrachten verwerft?
Interim managers met hogere tevredenheidcijfers 
verwachten vaker een daling van het gebruik van online 
databanken dan interim managers die minder tevreden 
zijn. Hetzelfde, maar minder duidelijk, valt te zien bij het 
gebruik van intermediairs. Over de verandering in het 
gebruik van het eigen netwerk is iedereen vrijwel gelijk.

Hoeveel tijd hebt u de afgelopen 6 maanden ge-
middeld per week aan acquisitie besteed?
Niet volledig duidelijk, maar hoe hoger de tevredenheid, 
hoe minder er aan acquisitie gedaan werd de afgelopen 
12 maanden.

Hoeveel connecties hebt u op LinkedIn?
Vrienden maken ook gelukkig: interim managers die 
hogere tevredenheidcijfers hebben gegeven, hebben 
gemiddeld meer connecties op LinkedIn.

Welk antwoord over het gebruik van sociale media 
sluit het beste aan bij uw mening / uw gebruik?
Hoe meer de interim managers tevreden zijn over het 
zelfstandig ondernemerschap, hoe meer zij aangeven 
dat sociale media goede mogelijkheden bieden om 
opdrachten te verwerven. Zij geven minder aan dat zij 
geen toegevoegde waarde ervaren. Verder hebben zij 
wel vaker nog een andere reden voor het gebruik van 
sociale media.

Hoeveel tijd besteedde u aan sociale media in de 
afgelopen week?
De respondenten geven wel aan dat sociale media een 
toegevoegde waarde is, maar het gemiddelde gebruik 
van sociale media neemt af naarmate de tevredenheid 
stijgt. 

Bent u momenteel in opdracht?
In opdracht zijn maakt interim managers tevreden: 
naarmate de tevredenheid stijgt is er een groter deel in 
opdracht.

Bent u momenteel via een interim management 
bureau in opdracht?
Het is niet heel duidelijk of meer tevreden interim mana-
gers vaker in opdracht zijn via een interim management 
bureau. 

Als u in de huidige marktsituatie een vaste dienst-
betrekking wordt aangeboden, gaat u hier dan op 
in of houdt u vast aan uw zelfstandig ondernemer-
schap?
Heel duidelijk geven de tevreden interim managers 
vaker aan zelfstandig ondernemer te zullen blijven indien 
er een aanbod wordt gedaan voor een vaste dienstbe-
trekking. 

Welke drijfveren ervaart u rondom het zelfstandig 
ondernemerschap?
Eventueel valt te zien dat het eigen baas zijn, een reden 
is voor een hoger tevredenheidcijfer. Variëteit in werk-
zaamheden is dat minder.

Hebt u naast uw zelfstandig ondernemerschap 
nog additionele betaalde activiteiten?
Hoe meer tevreden de interim manager is, hoe meer 
deze naast zijn of haar zelfstandig ondernemerschap 
doet.

Wat is uw geslacht?
Bij de hogere tevredenheidcijfers is het opvallend dat 
het percentage vrouwelijke interim managers groter 
wordt.

Wat is uw leeftijd?
Starters en gepensioneerden geven hogere cijfers voor 
hun tevredenheid over het zelfstandig zijn.

Wat is uw profiel als interim manager?
Er valt te zien dat het aantal project- / programmama-
nagers toeneemt naarmate het tevredenheidcijfer stijgt. 
Ook valt op dat hoe hoger de tevredenheid, hoe vaker 
iemand een ander profiel heeft dan de keuze-opties.

- Tevredenheid over het zelfstandig ondernemerschap
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Welke functie vervult u in uw huidige opdracht?
Verandermanagers zijn meer tevreden over hun zelfstan-
dig zijn.

Hebt u de laatste 12 maanden een opleiding 
 gevolgd? Indien ja, op welk gebied was deze op-
leiding?
Naarmate interim managers meer tevreden zijn, volgden 
zij vaker een opleiding op het gebied van persoonlijke 
vaardigheden / ontwikkeling. Een vakinhoudelijke op-
leiding op het gebied van verdieping van kennis binnen 
het huidige vakgebied is voor minder tevreden interim 
managers.

Hoeveel dagen hebt u in de laatste 12 maanden 
aan opleiding besteed?
Hoe meer tevreden een interim manager is, hoe minder 
tijd deze de afgelopen 12 maanden aan opleiding heeft 
besteed.

Bent u verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid?
Meer tevreden interim managers zijn vaker verzekerd 
tegen arbeidsongeschiktheid.

5.4 Functie in huidige opdracht

General manager, verandermanager, projectmanager, 
programmamanager, overbruggingsmanager, functio-
neel manager, crisismanager

Hoe zal de vraag naar interim management zich in 
uw specifieke marktsegment naar verwachting het 
komende halfjaar ontwikkelen?
Functioneel managers zijn het meest positief over de 
verwachting van de verandering van de vraag naar 
interim management in hun specifieke marktsegment, 
programmamanagers het minst.

Wat hanteert u als uurtarief (exclusief BTW) in uw 
huidige of meest recente opdracht?
General managers hebben met 146 euro gemiddeld het 
hoogste uurtarief en projectmanagers het laagste met 
105 euro.

Hoe zal uw tarief zich het komende halfjaar 
 ontwikkelen?
Crisis- en projectmanagers hebben de beste verwach-
tingen over de verandering van hun tarief: bijna 30% 
tegenover ongeveer 10% verwacht een stijging. Bij de 
programma- en general managers zijn de verwachtin-
gen over het tarief licht negatief: ongeveer 25% ver-
wacht hier een daling tegenover ongeveer 17% die een 
stijging verwacht.

Wat is de doorlooptijd van uw huidige of meest 
recente opdracht?
De doorlooptijd bij programma- en general managers 
is duidelijk langer dan bij de overige functies, ongeveer 
50% heeft opdrachten van langer dan 12 maanden. 
Overbruggings- en crisismanagers kennen opdrachten 
met de kortste doorlooptijden, bijna 60% is korter dan  
8 maanden.

Wat is de tijdsbesteding per week van uw huidige 
of meest recente opdracht?
Verandermanagers hebben met gemiddeld 3,5 dag de 
kortste tijdsbesteding per week. 
Crisis-, overbruggings- en programmamanagers met 
gemiddeld 4,0 dagen het meest werken.

Welke gemiddelde inzet verwacht u van uw op-
drachten voor het komende halfjaar?
Alleen overbruggings- en verandermanagers verwach-
ten voor het komende halfjaar eenzelfde gemiddelde 
inzet per week. De overige functies verwachten gemid-
deld 0,1 - 0,2 minder.

Het aantal gestarte projecten in een  organisatie 
is vaak een graadmeter of het de  organisatie 
goed gaat. Wanneer u uw meest recente 
opdracht(gever) bekijkt, hebt u dan het gevoel dat 
het in economische zin beter of slechter gaat ten 
opzichte van een halfjaar geleden?
Programmamanagers en crisismanagers geven het 
meest aan te merken dat hun huidige opdrachtgever 
projecten stopt of uitstelt (meer dan 30%). 

Functie in huidige opdracht -
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Wat is voor u het belangrijkste kanaal om nieuwe 
opdrachten te verwerven?
Overbruggingsmanagers geven veruit het meest aan dat 
intermediairs hun belangrijkste kanaal is om opdrachten 
te verwerven, 63% geeft dit aan. Bij de overige functies 
is het ongeveer dit percentage dat de voorkeur heeft 
voor het eigen netwerk.

Hoeveel tijd hebt u de afgelopen 6 maanden ge-
middeld per week aan acquisitie besteed?
Overbruggingsmanagers besteedden met gemiddeld 
8,8 uur per week de meeste tijd aan acquisitie. Pro-
grammamanagers en crisismanagers met respectievelijk 
4,7 uur en 3,9 uur het minst.

Welke sociale media gebruikt u actief om op-
drachten te verwerven?
Hoeveel connecties hebt u op LinkedIn?
Crisismanagers geven het minst aan LinkedIn te ge-
bruiken, slechts 55%. Toch hebben zij met gemiddeld 
432 de meeste connecties op LinkedIn. De functioneel 
managers hebben de minste LinkedIn-connecties, 
namelijk 281.

Welk antwoord over het gebruik van sociale media 
sluit het beste aan bij uw mening / uw gebruik?
General managers geven met 22% het meest aan dat 
sociale media goede mogelijkheden bieden om op-
drachten te werven. Overbruggingsmanagers geven 
met 47% opvallend veel aan dat sociale media de 
mogelijkheid bieden om zichzelf te promoten.

Hoeveel tijd besteedde u aan sociale media in de 
afgelopen week?
General managers besteedden dan ook met gemid-
deld 1,7 uur per week de meeste tijd aan sociale media, 
programmamanagers met 1 uur het minst.

Bent u momenteel in opdracht?
Van de overbruggingsmanagers zijn de meeste interim 
managers momenteel in opdracht, 82% geeft dit aan. 
De verandermanagers zijn met 70% het minst in op-
dracht in vergelijking met de andere functiegroepen.

Bent u momenteel via een interim management 
bureau in opdracht?
Van de overbruggingsmanagers is 61% in opdracht 
via een interim management bureau, dit is veruit het 
hoogste percentage. Uit de groep general managers 
is slechts 35% via een interim management bureau in 
opdracht, dit is het minst in vergelijking met de andere 
functiegroepen.

Via welk soort bureau verkreeg u uw meest 
 recente opdracht?
Overbruggingsmanagers geven voor bijna 75% aan 
gebruik te maken van interim management bureaus, 
het merendeel hiervan geeft aan gebruik te maken van 
kleine bureaus zonder specifieke kennisorganisatie 
achter zich. Programmamanagers geven het meest 
aan (55%) hun laatste opdracht niet via een bureau te 
hebben verkregen. Van het deel dat wel een opdracht 
via een bureau heeft verkregen, geven opvallend veel 
interim managers aan dat die via een groot bureau met 
specifieke kennisorganisatie is verkregen. Wat verder 
opvalt, is dat bij overbruggingsmanagers bijna 50% 
aangeeft bureaus te gebruiken, groot of klein, zonder 
specifieke kennisorganisatie achter zich. Bij de overige 
functies is dit nooit meer dan 26%.

Als u in de huidige marktsituatie een vaste dienst-
betrekking wordt aangeboden, gaat u hier dan op 
in of houdt u vast aan uw zelfstandig ondernemer-
schap?
Programmamanagers geven het meest aan dat zij zelf-
standig ondernemer zullen blijven (82%), gevolgd door 
crisismanagers met 75%. General managers geven 
het meest aan dat zij een aanbod zullen overwegen, 
namelijk 42%.

Hebt u naast uw zelfstandig ondernemerschap 
nog additionele betaalde activiteiten?
Project- en programmamanagers hebben het minst nog 
additionele betaalde activiteiten naast het zelfstandig 
ondernemerschap, 65% en 64% geven aan van niet. 
Crisis- en verandermanagers geven met 54% het minst 
aan niets naast het zelfstandig ondernemerschap te 
doen.

Wat is uw geslacht?
Het hoogste percentage vrouwelijke interim managers is 
werkzaam als projectmanager, namelijk 12%. Het minst 
als functioneel manager, namelijk 7%.

- Functie in huidige opdracht
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Hebt u de laatste 12 maanden een opleiding 
 gevolgd?
Programma- en overbruggingsmanagers hebben met 
respectievelijk 48% en 53% het meest aan opleiding 
gedaan de afgelopen 12 maanden. Project- en veran-
dermanagers met 38% en 39% het minst.

Indien ja, op welk gebied was deze opleiding?
Op welk gebied de opleidingen waren, verschilt erg per 
functie. Crisismanagers en projectmanagers deden veel 
op het gebied van persoonlijke vaardigheden / ontwik-
keling en project-, overbruggings- en general managers 
met name op vakinhoudelijk gebied - verdieping van 
kennis binnen het huidige vakgebied.

Hoeveel dagen hebt u in de laatste 12 maanden 
aan opleiding besteed?
Crisismanagers hebben met gemiddeld 8 dagen in een 
jaar duidelijk het minst aan opleiding gedaan en veran-
der- en programmamanagers met gemiddeld 15 dagen 
het meest.

Bent u verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid?
Overbruggingsmanagers zijn met 71% duidelijk het 
meest verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, general 
managers het minst met 49%.

Bouwt u pensioen op?
Crisismanagers bouwen het minst pensioen op (79%), 
programmamanagers het meest (92%) en dan met 
name in eigen beheer (74%).

5.5 trends

Bent u momenteel in opdracht?
Het aantal interim managers in opdracht is de afgelopen 
onderzoeken nog niet zo hoog geweest: 71% geeft aan 
ten tijde van het onderzoek in opdracht te zijn.

Hoe zal de vraag naar interim management zich 
het komende halfjaar ontwikkelen in het markt-
segment waarin u het meest actief bent?
De verwachting van de vraag naar interim management 
vertoont sinds begin 2009 een stijgende lijn. Dit onder-
zoek is er voor het eerst sprake van een overwegend 
stijgende verwachting.

Hoe zal uw tarief zich het komende halfjaar ont-
wikkelen?
Er zit sinds begin 2009 een positieve trend in de 
verwachting van het tarief. De verwachting is nog wel 
overwegend negatief, maar het verschil tussen positief 
en negatief is nog nooit zo klein geweest. Wat opvalt, is 
dat de groep interim managers die een daling verwacht 
sneller daalt dan dat de groep die een stijging verwacht 
stijgt.

Welke gemiddelde inzet verwacht u van uw op-
drachten voor het komende halfjaar?
De verwachte inzet tijdens de opdrachten vertoonde 
een trend omlaag, maar sinds 1,5 jaar geleden zit er hier 
weer een stijgende trend in: 63% verwacht nu 4 of meer 
dagen per week te werken.

Als u in de huidige marktsituatie een vaste dienst-
betrekking wordt aangeboden, gaat u hier dan op 
in of houdt u vast aan uw zelfstandig ondernemer-
schap?
Er zit geen duidelijke trend in of interim managers 
zelfstandig ondernemer willen blijven als zij een aanbod 
voor een vaste dienstbetrekking krijgen. Ook al lijken 
de verwachtingen qua vraag en tarief steeds beter te 
worden, dit valt niet terug te zien in de antwoorden op 
deze vraag.

Via welk soort bureau verkreeg u uw meest 
r ecente opdracht?
Er valt een trend te zien in de bureaus die gebruikt wor-
den om opdrachten te verkrijgen. Grote bureaus worden 
steeds minder gebruikt, al was de daling het afgelopen 
jaar niet heel groot. Een klein bureau zonder specifieke 
kennisorganisatie stijgt het meest.

Wat is de doorlooptijd van uw huidige / meest 
recente opdracht?
Ten opzichte van het vorige onderzoek is het aantal 
opdrachten met doorlooptijden korter dan 6 maanden 
en langer dan 15 maanden afgenomen.

Wat is uw profiel als interim manager?
Zodra het beter gaat met de verwachtingen wat betreft 
inzet en vraag hebben er meer interim managers 
 project / programmamanager als profiel. Algemeen 
managers zijn er meer als de verwachtingen minder 
goed zijn.

Trends -
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Hoe zal de vraag naar interim management zich in 
uw marktsegment naar verwachting het komende 
halfjaar ontwikkelen?

Zorgsector
De zorgsector vertoont al 6 onderzoeken op rij een 
stijgende trend in het aantal positieve verwachtingen. 
Het aantal interim managers dat in de zorg een daling 
verwacht, is vrij constant.

UT&O
In de sector UT&O is er tot het afgelopen halfjaar een 
stijgende trend te zien in het aantal interim managers 
dat een stijging van de vraag verwacht. Het aantal 
interim managers dat een daling verwacht, neemt al 2,5 
jaar af.

Overheid
De overheid is de enige sector waar 5 onderzoeken op 
rij een dalende trend waarneembaar was met betrekking 
tot de verwachting van de verandering van de vraag. 
Het laatste halfjaar laat voor het eerst een positiever 
beeld zien ten opzichte van het voorgaande onderzoek.

IDR 
De sector IDR vertoont de sterkst groeiende trend sinds 
het eerste onderzoek. Het aantal respondenten uit deze 
sector dat een stijging verwacht van de vraag is hier 
voor het eerst meer dan 50%.

FD 
De trend in de FD is dat het aantal interim managers dat 
een daling verwacht al sinds begin 2009 afneemt. Het 
aantal interim managers dat een stijging verwacht, is de 
afgelopen 1,5 jaar gelijk gebleven op ongeveer 40%.

Wat is voor u het belangrijkste kanaal om nieuwe 
opdrachten te verwerven?
Het gebruik van het eigen netwerk als belangrijkste 
 kanaal om opdrachten te verwerven stijgt sinds 2009 
met ongeveer 2% per halfjaar tot 59% nu. Dit gaat ten 
koste van het gebruik van een intermediair.

5.6 diverse correlaties

Het aantal LinkedIn connecties en uurtarief 
De link dat interim managers met meer connecties meer 
verdienen, lijkt te kloppen. 

Het aantal LinkedIn connecties en het gebruik van 
sociale media
Het is opvallend dat mensen met minder connecties 
op LinkedIn eerder aangeven dat zij geen toegevoegde 
waarde merken van sociale media. Mensen met veel 
connecties daarentegen vinden dat sociale media goe-
de mogelijkheden bieden om opdrachten te verwerven.

Het aantal LinkedIn connecties en de bestede tijd 
aan sociale media
Het aantal bestede uren aan sociale media is veel hoger 
bij de interim managers die aangeven meer connecties 
op LinkedIn te hebben.

Het uurtarief in huidige opdracht en pensioen-
opbouw
Hoe hoger het uurtarief van de interim manager, hoe 
vaker deze aan het opbouwen van pensioen doet. Inte-
rim managers met een hoger uurtarief gebruiken minder 
vaak een pensioenverzekeraar, maar bouwen juist vaker 
in eigen beheer pensioen op.

- Diverse correlaties
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IndIces

interim index per sector

dec 2008 april 2009 nov 2009 mei 2010 nov 2010 mei 2011

Financiële dienstverlening 86,2 63,9 52,4 60,5 70,2 81,1
Industrie / diensten / retail 93,5 80,2 77,5 82,2 92,3 105,2
Overheid 98,3 90,8 77,5 65,9 50,2 37,9
Utilities, telecom & OV 90,5 73,2 67,4 69,1 74,2 78,4
Zorg 99,2 93,0 92,0 95,9 99,3 101,5
Overall totaalcijfer 93,4 79,8 72,8 73,6 74,7 78,8

interim index per functiegebied

dec 2008 april 2009 nov 2009 mei 2010 nov 2010 mei 2011

Algemeen manager 96,3 86,0 79,0 77,2 76,2 74,0
Expert / consultant 98,2 86,1 83,8 92,0 94,2 97,8
Functioneel manager 
(HR, financiën, logistiek, IT, etc.)

91,3 76,5 69,9 69,7 72,6 82,9

Project- / programma manager 90,5 73,6 63,6 65,8 66,5 70,7
Overall totaalcijfer 93,4 79,8 72,8 73,6 74,7 78,8

interim index industrie/diensten/retail per functiegebied

dec 2008 april 2009 nov 2009 mei 2010 nov 2010 mei 2011
Algemeen manager 96,2 86,0 81,3 84,6 93,7 101,0
Expert / consultant 99,4 92,6 96,3 110,0 122,0 138,9
Functioneel manager 
(HR, financiën, logistiek, IT, etc.)

88,3 71,7 70,4 73,9 81,4 98,9

Project- / programma manager 94,9 80,4 74,9 79,1 94,6 106,1
Overall totaalcijfer 93,5 80,2 77,5 82,2 92,3 105,2

interim index financiële dienstverlening per functiegebied

dec 2008 april 2009 nov 2009 mei 2010 nov 2010 mei 2011
Algemeen manager 84,5 65,4 60,3 68,5 78,8 87,9
Expert / consultant 93,8 75,7 74,4 82,1 94,2 110,2
Functioneel manager 
(HR, financiën, logistiek, IT, etc.)

86,2 65,6 48,2 53,5 66,5 78,8

Project- / programma manager 84,7 55,1 38,7 50,4 56,3 64,8
Overall totaalcijfer 86,2 63,9 52,4 60,5 70,2 81,1
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interim index overheid per functiegebied

dec 2008 april 2009 nov 2009 mei 2010 nov 2010 mei 2011
Algemeen manager 99,4 92,5 81,7 66,6 49,2 31,8
Expert / consultant 99,9 90,2 80,0 73,4 50,6 31,2
Functioneel manager 
(HR, financiën, logistiek, IT, etc.)

103,1 96,0 80,9 71,0 59,3 51,8

Project- / programma manager 91,4 83,2 65,8 56,2 41,1 36,0
Overall totaalcijfer 98,3 90,8 77,5 65,9 50,2 37,9

interim index utilities/telecom & openbaar vervoer per functiegebied

dec 2008 april 2009 nov 2009 mei 2010 nov 2010 mei 2011
Algemeen manager 99,7 86,6 72,0 79,5 85,2 92,7
Expert / consultant 97,5 80,3 68,9 85,4 104,1 114,1
Functioneel manager 
(HR, financiën, logistiek, IT, etc.)

84,4 72,1 73,1 72,5 85,9 94,9

Project- / programma manager 88,3 62,9 59,9 55,1 54,5 48,5
Overall totaalcijfer 90,5 73,2 67,4 69,1 74,2 78,4

interim index zorg per functiegebied

dec 2008 april 2009 nov 2009 mei 2010 nov 2010 mei 2011
Algemeen manager 101,5 96,6 92,9 92,6 94,3 98,5
Expert / consultant 99,2 93,2 90,7 103,7 89,7 54,0
Functioneel manager 
(HR, financiën, logistiek, IT, etc.)

97,0 86,3 84,9 83,6 86,7 96,3

Project- / programma manager 98,6 98,6 102,9 123,7 144,6 145,2
Overall totaalcijfer 99,2 93,0 92,0 95,9 99,3 101,5
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Een reflectie door ing. Piet Hein de Sonnaville 

Het meest opvallende aspect in deze 6e editie van de 
Interim Index, is de koppeling tussen leeftijd, zelfstan-
dig ondernemerschap en tevredenheid. Werk maakt 
gelukkig, klaarblijkelijk. Jonge mensen zijn overwegend 
in opdracht, maken veelvuldig gebruik van sociale 
media, hebben vaker aanvullende (betaalde) neven-
activiteiten en leiden zichzelf meer op. Dit geheel 
creëert een grotere tevredenheid over het bestaan als 
zelfstandig ondernemer. Hier liggen lessen voor de 
oudere generatie. Toch is deze conclusie alleen te eng 
en te mager. Het lijkt erop dat interim management en 
zelfstandig ondernemerschap meer zijn weggelegd 
voor de jongere en middengeneratie en minder voor 
de oudere. Vele indicaties geven aan dat deze cate-
gorie worstelt met het bestaan als ZZP’er. Terugkeer 
naar een positie in vaste dienst, alle discussie over het 
ontslagrecht daargelaten, lijkt de meest reële optie. Wij 
zien op termijn een model ontstaan waarin een driede-
ling in een loopbaan te maken is. Gedurende de eerste 
fase is sprake van een positie in loondienst, waarin 
( management)ervaring wordt opgedaan, kennis en 
kunde worden aangescherpt, een middenfase waarin 
men dit –als ZZP’er- exploiteert en een laatste fase 
waarin men, weer terug in een vaste positie, de opge-
dane ervaringen deelt. Helaas is de arbeidsmarkt nog 
onvoldoende hiervoor ingericht en selecteren werk-
gevers te veel op leeftijd als onderscheidend element. 
Samenvattend komt uit de koppeling tussen leeftijd, 
ondernemerschap en tevredenheid volgens ons het 
meest helder naar voren hoe het vakgebied van interim 
management zich heeft ontwikkeld. Het traditionele 
beeld van de uitgerangeerde manager (55+) die voor 
zichzelf begint, is allang verleden tijd.

Acquisitie en ondernemerschap 
De interim manager wordt steeds meer bedreven in het 
zichzelf in de spotlights plaatsen. Dit gebeurt veelal aan 
de hand van zijn/haar eigen netwerk, en via bureaus. 
Opvallend is de band die zij hebben met oud-opdracht-
gevers, die zorgvuldig gekoesterd wordt. De contacten 
met hen vinden opvallend veel via LinkedIn plaats. 
Gemiddeld hebben interim managers 300 connecties 
op LinkedIn. Hierin zien wij een duidelijke trend in de 
volwassenheid van het bestaan van de zelfstandige 
(ZZP’er) interim manager. De balans tussen vakinhoud 
en acquisitie is  evenwichtiger geworden. Alle verwach-
tingen over groepsvorming van ZZP’ers ten spijt, de 

wijze waarop men de markt bewerkt is individueel. Ge-
handeld wordt vanuit bestaande netwerken waarbij het 
één-op-één contact floreert. Familie, vrienden en fysieke 
netwerken zoals Rotary en Lions zijn ondergeschikt. Het 
zijn de oud-collega’s en oud-opdrachtgevers waar het 
om draait bij het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Markten en rollen 
Nog nooit waren de verschillen tussen markten en 
rollen zo groot en dat in relatief korte tijd. Hierin schuilt 
de complexiteit van het bestaan als zelfstandig interim 
manager. Is er vandaag hoogconjunctuur als ZZP’er, 
morgen is het anders. Het wisselen tussen rollen 
onderling is lastig, het wisselen van marktgebied nog 
lastiger en de combinatie tussen deze twee is de 
zwaarste. Een functioneel manager uit de overheid 
wordt niet zomaar een projectmanager in de financiële 
sector. Voor deze omscholing lijkt voor bureaus een 
rol te zijn weggelegd. Zij zijn het die bij uitstek over het 
instrumentarium beschikken om dit type dienstverle-
ning aan te bieden.

Opleiding 
De overgrote meerderheid (57%) van de respondenten 
heeft de afgelopen 12 maanden geen opleiding ge-
volgd. Dit is ons inziens te weinig. Juist nu uit de analy-
ses van de rollen die interim managers invullen, blijkt dat 
kennis belangrijker wordt dan kunde, is dit percentage 
veel te laag. Vooral de leeftijdscategorie tussen 45 en 
54 jaar is hier debet aan. De opleidingen die deze groep 
volgt, worden naarmate de leeftijd stijgt steeds minder 
vakgerelateerd. Deze dubbele mix (te weinig en te alge-
meen) is mede de oorzaak dat hun concurrentiepositie 
in de markt verzwakt. 

Projectmanagement 
In alle sectoren, met uitzondering van de overheid, 
verwachten respondenten dat projectmanagers steeds 
meer gevraagd gaan worden. Hier volgt verwachting de 
realiteit. Startende, jonge interim managers en professio-
nals, hebben vaak een achtergrond als projectmanager. 
De organisatie die hen ziet vertrekken, ziet dit met lede 
ogen aan en wordt gedwongen om deze positie met 
een externe in te vullen, niet zelden dezelfde persoon (de 
zogenaamde ‘draaideurcriminelen’). In de praktijk zien 
wij dat inderdaad steeds meer projecten door externen 
bemenst worden. Op zichzelf geen  zorgelijke ontwik-
keling, mits kennis goed geborgd wordt. Hier schort 
het in de praktijk veelvuldig aan. Uit dit onderzoek blijkt 

reflectIe atos InterIM 
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overigens dat een meerderheid verwacht dat het aantal 
op te starten projecten zal gaan stijgen. Extra reden tot 
aandacht voor opdrachtgevers dus!

Waarom wordt iemand zelfstandig onder nemer 
c.q. zelfstandig interim manager? 
Opvallend is dat de positieve elementen van het zelf-
standig ondernemerschap de boventoon voeren en 
niet de negatieve. Dit zijn meer vrijheid, flexibiliteit en 
autonomie en het meer benutten van eigen talenten. 
Beloningsaspecten en betere balans tussen werk en 
privé scoren veel minder. Hier liggen lessons learned 
voor werkgevers, die dit in de ogen van de responden-
ten te weinig bieden.

Rol internet en sociale media 
Internet (online databanken waar vraag en aanbod 
 worden gematcht) is nog steeds niet het medium waar 
deze doelgroep zijn opdrachten uit put. Wel wordt inter-
net (sociale media) gebruikt als promotie-instrument om 
relaties op de hoogte te stellen over de status van zijn 
of haar beschikbaarheid. Niet erg verrassend: het zijn 
vooral de jongeren die de ins en outs van dit instrument 
ten volle benutten.

De markt
Velen, vooral jongeren, geven aan gelijktijdig meer 
dan één opdracht te hebben. Soms is dit een tweede, 
 vergelijkbare, opdracht bij een andere opdrachtgever, 
soms iets totaal anders. Betaalde nevenactiviteiten 
variëren sterk, zowel in omvang als in het werkveld 
waarbinnen dit gebeurt. Wij juichen deze ontwikkeling 
toe. Het voorkomt niet alleen een situatie waarin de ex-
terne te lang in een opdracht blijft (omzetmaximalisatie), 
maar het hebben van nevenactiviteiten geeft ook nieuwe 
impulsen waar de omgeving van kan profiteren. Deze 
trend is in dit onderzoek sterker geworden en doet recht 
aan de positieve aspecten rond de flexibilisering van de 
arbeid.

Duidelijk blijkt dat de trend ten aanzien van de hoogte 
van het tarief, de inzet en de duur van de opdracht, 
ook in deze editie van de Interim Index, zich omhoog 
begeeft. Deze trend is sinds november 2009 zichtbaar. 
Hoewel de stappen klein zijn, is de lijn duidelijk. Ver-
heugend is verder dat meer mensen in opdracht zijn 
ten opzichte van alle eerdere peilingen. Per saldo is 
een meer stabiele markt ontstaan en dat is goed voor 
alle belanghebbende partijen. Niet in het minst voor de 

interim managers zelf: voor het grootste deel van de 
respondenten kan gesteld worden dat het bestaan als 
ZZP’er financieel aantrekkelijk is, zonder dat men zich 
in maatschappelijke context hoeft te schamen voor de 
hoge vergoeding. Het overgrote deel van de respon-
denten blijft ruim binnen de Balkenende-norm (187.340 
euro per jaar). Ook in andere marktsegmenten dan de 
overheid.
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Een reflectie door prof. dr. mr. Leo Witvliet

In mijn reflectie op dit voorjaarsonderzoek 2011 van 
de Interim Index wil ik aandacht besteden aan de 
fixatie op korte-termijndoelstellingen en het vraagstuk 
van  opleiding. Deze Interim Index laat weer zien dat 
het functionele interim management het belangrijkste 
segment is en dat daar de groei verwacht wordt. Daar-
naast laat dit onderzoek zien dat het spel van vraag en 
aanbod bij de grote bedrijven en overheid gebaseerd is 
op de wetten van de flexmarkt. Het gaat om goedkoop 
inkopen en het halen van kwantitatieve parameters.
In eerdere commentaren heb ik aangegeven dat de 
discussie in Nederland over de inzet van zelfstandi-
gen gedomineerd wordt door de opvatting dat het 
gaat om het oplossen van capaciteitsvraagstukken, 
om flexibilisering in kwantitatieve zin. Daarbij worden 
kwalificaties gebruikt dat het om arbeid gaat die veel te 
duur betaald wordt, geen echte toegevoegde waarde 
heeft, wij hadden het zelf ook wel gekund en wij moeten 
bezuinigen, dus al die …. er uit. Deze Interim Index laat 
overigens zien dat het met het tarief nog wel meevalt, 
een gemiddeld tarief van iets meer dan 117 euro per uur 
 gedurende gemiddeld 3½ dag per week en 40 weken 
per jaar. 

Waar veel minder of geen aandacht aan geschonken 
wordt, is het gegeven dat veel bedrijven en de overheid, 
niet meer in staat zijn deskundigen te vinden die de nor-
male wettelijke uitvoeringstaken van de overheid en de 
meer gespecialiseerde bedrijfsvraagstukken in een vast 
dienstverband willen uitvoeren. De inzet van externe 
professionals is daar inmiddels niet meer weg te den-
ken. Deels omdat deze mensen maar beperkt beschik-
baar zijn (schaarste in de markt). De casus ASML geeft 
goed inzicht in dit vraagstuk. Bij het begin van de crisis 
is daar een verkenning gedaan naar welke mensen zij 
direct nodig hebben wanneer de economie weer aan-
trekt. Die verkenning liet zien dat dit een combinatie was 
van in- en externe medewerkers. Door dit te erkennen 
en hier creatief mee om te gaan, kon ASML bij het aan-
trekken van de markt ook direct weer goed presteren. 
Maar de overheden en veel van de grote bedrijven willen 
dit niet zien en gaan door met veel verbale retoriek en 
roepen dat zij volledig ‘in control’ zijn met betrekking 
tot dit vraagstuk. In een binnenkort te publiceren artikel 

van Gerda van Dijk, Marcel Quanjel (IVA Tilburg) en 
ondergetekende gaan wij hier dieper op in. Met name 
de rol die HR zou moeten vervullen en dat niet meer 
doet of mag doen, wordt aan de orde gesteld. Aanvul-
lend kwalitatief onderzoek dat door ons  uitgevoerd is, 
laat ook zien dat interim managers die noodgedwongen 
meegegaan zijn in de prijsdaling en werken bij deze 
grote bedrijven, laten weten dat zij onmiddellijk verdwij-
nen als zij daartoe een kans zien. Om de prijs, maar ook 
om het plezier ergens te werken waar je erkend wordt, 
waar men laat zien dat je gewenst bent. Als je hier het 
babyboom-vraagstuk ook nog op loslaat waarin duide-
lijk wordt dat binnenkort de eerste tekorten zich zullen 
laten zien op de arbeidsmarkt* (waarschijnlijk nu al in de 
ICT), dan zou ik mij nog wel eens een keer bedenken 
om zo om te gaan met de zelfstandige professionals en 
het reduceren van het personeelsbestand. Op de een 
of andere manier lijken deze organisaties gefixeerd te 
zijn in oude betekenis gevingssystemen, paradigma’s 
of zijn volledig ongevoelig voor omgevingsinvloeden 
en moet er nog een crisis komen om wakker geschud 
te worden. Oorzaken: De fixatie op het realiseren van 
korte-termijndoelstellingen. Doelstellingen die geen 
relatie meer hebben met lange-termijndoelstellingen, als 
deze al geformuleerd zijn. Nu een bezuinigingsdoelstel-
ling die gerealiseerd moet worden van x ambtenaren 
of medewerkers in dit jaar en bekend is dat over 2 of 3 
jaar er een kwantitatief tekort is van y maal x, waarbij y 
groter is dan 1. Laat staan dat de kwaliteitsdoelstellin-
gen gehaald worden. 

Na deze reflecties die de vraagzijde van de markt 
betreffen, aandacht voor de aanbodzijde en voor het 
onderwerp opleiding en vorming. Gezegd is al dat er 
voldoende  signalen zijn dat het koren gaat bloeien voor 
de zelfstandige professionals. Duidelijke tekorten in de 
arbeidsmarkt, waarbij de vraag gedomineerd wordt 
door het functionele, deskundigheidsegment. Dit vraagt 
om een breed aanbod van zelfstandige professionals 
die te boek staan als deskundig, met up to date vak-
kennis en  kennis hoe je als zelfstandige moet acteren. 
Acteren waarbij je laat zien dat je meer presteert dan 
afgesproken is, je meerwaarde laat zien en een vertrou-
wensband op kunt bouwen met je klant (ook dit laatste 
is van belang, zie dit onderzoek: ongeveer 60% van alle 
opdrachten uit eigen netwerk). 

reflectIe nyenrode 
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* Zie de presentatie van het Atos Consulting Trends Institute en de studies van Randstad



52

Dit onderzoek laat zien dat opleiding en vorming niet 
echt hoog op de agenda staan. Mensen die lol hebben 
in hun werk, besteden meer aandacht aan opleiding, 
dan zij die met een zuur gezicht aan de slag gaan. 
Hetzelfde geldt voor mensen die gemiddeld veel aan 
het werk zijn (dit overigens in tegenstelling tot het veel-
gehoorde argument: ik heb nu een opdracht en dus 
geen tijd om aan opleiding te besteden). 

Gelukkig laat het onderzoek zien dat jonge interim 
managers en vrouwen meer aandacht besteden aan 
opleiding en vorming dan hun oudere collega’s.  Zorgelijk 
wordt het bij de echt oudere interim managers (die 
meestal ook al lang in het vak zitten) die nagenoeg 
niet investeren. Niet in opleiding, maar ook niet in het 
gebruik van de sociale media. Wat je daar wel ziet, is 
dat zij de grenzen proberen te verleggen en aanvul-
lende diensten aanbieden, bijvoorbeeld coaching en 
zich beschikbaar stellen als toezichthouder. Beide 
uitgaande van de vooronderstelling dat zij daarmee 
kunnen kapitaliseren op hun werk- en levenservaring. 
Of dit lukt is twijfelachtig. Een korte rondgang bij hierin 
gespecialiseerde bureaus en adviseurs laat zien dat juist 
hier behoefte is aan jongeren en zo mogelijk kandida-
ten van het vrouwelijke geslacht. Ook hier is de vraag 
aan de orde of de bestaande paradigma’s en causale 
kaarten nog wel toereikend zijn om de weg te vinden in 
de werkelijkheid van vandaag en die van morgen. Kon je 
vroeger goed uit de voeten door bij het ouder worden je 
te beperken tot kapitaliseren op levenservaring, nu lijkt 
het noodzakelijk om ook bij te blijven in de vakkennis 
(lifetime learning). In een markt waarvan wij weten dat 
er krapte gaat ontstaan in vele functionele disciplines, 
waarbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve factoren een 
rol gaan spelen, waarbij duidelijk is dat ook oudere vak-
mensen een rol moeten gaan spelen en wanneer men 
zich wil onttrekken aan dat deel van de markt dat louter 
beheerst wordt door de wetten van arbeid dat  gezien 
wordt als een commodity, zal er geïnvesteerd moeten 
worden. 

Door de toename van het aantal jongere interim mana-
gers is er ook een nieuwe opleidingsvraag bij gekomen. 
Hoe kan ik als jonge interim manager of meer algemeen 
als zelfstandige carrière maken? Welke opleiding moet 
ik volgen om een stap te kunnen maken? Eigenlijk de 
belofte die een aantal detacheringbedrijven doen of 
gedaan hebben.

En dan een andere tijdbom of ook weer een paradigma 
dat aan revisie toe is. De vragen die wij in het onder-
zoek hebben gesteld over de arbeidsongeschiktheids-
verzekering en pensioen. Wij hebben Mieke van Westing 
van PZO, gespecialiseerd onder andere in dit dossier, 
bereid gevonden op deze resultaten te reflecteren.



53

Een reflectie door Mieke van Westing MA
Sr. Beleidsadviseur PZO

De Nederlandse interim manager loopt vaak voorop 
waar het gaat om trends die men ziet onder zelfstan-
dige ondernemers. Het was de interim manager die 
eind jaren tachtig voor de troepen uitliep en het tijdperk 
aankondigde waarbinnen de groep zelfstandige onder-
nemers op de Nederlandse arbeidsmarkt steeds meer 
zou toenemen. De interim manager loopt ook voorop 
waar het gaat om de voorzieningen voor de toekomst, 
zoals pensioen en arbeidsongeschiktheid. Waar soms 
gekscherend wordt gesproken van de ‘zelfstandige zon-
der pensioen’, denkt de interim manager wel degelijk 
aan de toekomst en een pensioenvoorziening. 

Cijfers
De cijfers van deze Interim Index spreken voor zich. De 
overgrote meerderheid van de respondenten, 84% geeft 
aan geld opzij te zetten voor het pensioen, 62.6% van 
de interim managers geeft aan pensioen op te bouwen 
in eigen beheer en 17% doet dit via een pensioenverze-
keraar. 
Deze cijfers zijn goed nieuws omdat de pensioensituatie 
en het bewustzijn van deze zelfstandigen beter is dan 
vaak wordt aangenomen. Er is echter niet veel onder-
zoek beschikbaar over de wijze waarop zelfstandige 
ondernemers hun oudedagsvoorziening wensen op te 
bouwen en wat de feitelijke pensioenopbouw daad-
werkelijk is.2 Andere cijfers die voorhanden zijn, geven 
aan dat ongeveer 50% van de (ib)-ondernemers slechts 
pensioen opbouwt.2 Bij de directeuren-grootaandeel-
houders (dga’s) ligt dit aanzienlijk hoger. Geschat wordt 
dat bijna 90 % aan pensioenopbouw doet.3 De cijfers 
van deze monitor bevestigen dit beeld. Een recente 
enquête toont aan dat gemiddeld een kwart van de 
zelfstandigen (ib-ondernemers en dga’s) geen enkele 
spaarvorm heeft waarbij zij inkomen opzij zetten voor 
het pensioen.4

Pensioen in eigen beheer
De dga valt niet onder de beschermende werking van 
de Pensioenwet en mag een reserve voor pensioen op 
de balans vormen, dit noemt men pensioen in eigen 
beheer. De dga kan zo zelf over het kapitaal beschikken 
en kiezen voor de wijze waarop hij het pensioenkapitaal 
wenst op te bouwen en veilig te stellen. Het gaat de 
dga om de vrijheid om zelf te bepalen waar en hoe het 
rendement op de reserve wordt gevormd. Reden voor 

invoering van het pensioen in eigen beheer was niet 
alleen de wens van ondernemers om zeggenschap en 
beschikking te hebben tot het pensioenkapitaal, maar 
ook vanwege de financieringsbehoefte voor de eigen 
onderneming. 

Afschaffen?
Ondanks dat de keuze om pensioen op te bouwen in ei-
gen beheer onder interim managers verreweg favoriet is, 
staat deze mogelijkheid politiek gezien onder druk. Fis-
cale experts en wetenschappers pleiten namelijk al jaren 
voor de afschaffing van pensioen in eigen beheer en de 
fiscale oudedagsreserve (FOR).6 Deze wetenschappers 
hebben de fundamentele vraag gesteld of het pensioen 
in eigen beheer wel voldoet aan de verzorgingsdoelstel-
ling van pensioen. Het pensioen moet immers zeker 
gesteld zijn voor de oudedag en afgezonderd zijn, zo 
menen zij. 

Risico’s
Pensioen opbouwen in eigen beheer gaat gepaard met 
risico’s. Denk bijvoorbeeld aan het verlies van pensioen 
in het geval van faillissement, een niet te verwaarlozen 
risico in deze tijden van economische crisis.7 Maar ook 
het langleven risico en de afwikkeling bij echtscheiding 
zijn aspecten die de ondernemer moet overwegen. Niet 
iedereen is overtuigd dat er wel voldoende bewustzijn 
van deze risico’s is onder ondernemers. Fiscalisten 
hebben beargumenteerd dat de keuze voor eigen 
beheer voornamelijk fiscaal gedreven was, al dan niet 
ingegeven door een advies van de pensioenspecialist 
of accountant. De afgelopen jaren is dit fiscale voordeel 
afgenomen, omdat pensioen in eigen beheer door het 
gedaalde gecombineerde IB/Vpb tarief minder interes-
sant is geworden.8 Tevens wijzen de sceptici terecht 
op de problematiek wanneer ondernemers zich bij de 
Belastingdienst melden omdat ze fiscaal geruisloos wil-
len afzien van hun pensioenaanspraken, omdat ze niet 
over voldoende liquiditeiten beschikken. Dit kan leiden 
tot grote problemen voor de betrokkene.9 Er bestaat 
geen wettelijke verplichting om ook daadwerkelijk over 
het vermogen te beschikken en het pensioen aan te 
kopen. In die zin gaat er met pensioen in eigen beheer 
niet alleen een persoonlijk risico gepaard, maar ook een 
maatschappelijk risico, omdat in de gevallen waarin er 
fiscaal geruisloos afgezien wordt van pensioen uitein-
delijk de samenleving betaalt.10 Naar schatting ligt de 
totale fiscale claim van het pensioen in eigen beheer 
in Nederland tussen de 25 en 75 mld euro.11 Dit zijn 
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 nadrukkelijk schattingen, omdat fundamenteel onder-
zoek naar de gelden die omgaan in het pensioen van 
ondernemers, en het pensioen in eigen beheer in het 
bijzonder, ontbreekt. Wat zijn de exacte cijfers van de 
opbouw in eigen beheer en de FOR? In hoeveel geval-
len gaat het mis en komen ondernemers in de proble-
men? Is dit een wijd verspreid probleem of spreken we 
van enkele uitzonderingen? 

Erkenning eigen verantwoordelijkheid
Het is goed dat het pensioen van ondernemers onder-
werp van discussie is, het is immers zorgwekkend dat 
25 tot 50% van de ondernemers aangeeft niet over een 
voorziening te beschikken voor de oudedag. En juist 
daarom is het afschaffen van het pensioen in eigen be-
heer niet de goede weg. De bijzondere positie van on-
dernemers, zoals eigen verantwoordelijkheid en zeggen-
schap, moet erkend worden. Het ‘lukraak’ afschaffen 
van het pensioen in eigen beheer en de FOR zou mijn 
inziens veel ondernemers ontmoedigen om pensioen 
op te bouwen. Bovendien zouden ondernemers dan 
verplicht moeten ‘winkelneren’ bij verzekeraars of ban-
ken, iets wat ondernemers soms tegenstaat. Dat wil niet 
zeggen dat er niets verbeterd kan worden aan de hui-
dige systematiek. De regels voor pensioen in eigen be-
heer zijn zeer ingewikkeld en aan herziening toe. Tevens 
is het niet logisch dat er verschillende pensioenregimes 
gelden voor ondernemers met een bv en zelfstandigen 
die voor de inkomstenbelasting ondernemen.

Naar één regime voor ondernemers?
De keuzevrijheid voor zelfstandigen moet voorop blijven 
staan. Het is de verantwoordelijkheid van de onderne-
mer om een voorziening voor de toekomst te treffen. 
Ook is het aan hem (of haar) om te beslissen op welke 
wijze hij dit wil doen. Een interne behoeftepeiling onder 
leden van PZO in 2008 wees uit dat een pensioenrege-
ling moet voldoen aan: flexibiliteit, vrijwilligheid, toegan-
kelijkheid en transparantie. En dat alles tegen zo laag 
mogelijke kosten. Het zou goed zijn om deze wensen 
nader te onderzoeken, het risicobewustzijn te stimuleren 
en de regels eenvoudiger te maken. Laten we bezien 
of er één integrale faciliteit gevormd kan worden, voor 
zowel de dga als de IB-ondernemer, die het pensioen in 
eigen beheer en de FOR zou kunnen vervangen. Want 
het pensioen in eigen hand houden, blijft onder onder-
nemers favoriet. 
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Een reflectie door dr. Steven Dhondt en  
dr. Anneke Goudswaard

De wijzigingen op de Nederlandse arbeidsmarkt in de 
afgelopen twintig jaar zijn ongezien groot. Het percen-
tage flexconstructies is in die periode verdubbeld tot 
ongeveer 30% van de arbeidsmarkt, het aantal zelfstan-
digen blijft - ondanks de crisis - doorgroeien. Het beeld 
is dat werkenden steeds meer dienen om te gaan met 
onzekerheid. De enige manier om enige zekerheid te 
ontwikkelen, is door te investeren in ‘persoonlijke kapi-
taalbronnen’: opleiding, netwerk, contacten en verschil-
lende opdrachten. Het gaat op de arbeidsmarkt steeds 
minder om baanzekerheid dan wel om werkzekerheid. 
De snelle ontwikkelingen in contractvormen en in wat 
bedrijven nodig hebben maken het evenwel lastig voor 
werkenden om eens en voor altijd de goede keuzen 
te maken voor de toekomst. Keuzen uit het verleden 
blijken in de toekomst niet altijd even handig te zijn. 
Werkzekerheid kan wel eens een lastige wensdroom 
zijn. De resultaten van het zesde Interim Index onder-
zoek bieden ons inzicht in deze problematiek.

Het interessante aan interim management is dat deze 
personen (meestal) bewust hebben gekozen voor een 
werksituatie van onzekerheid. De wijze waarop interim-
mers omgaan met deze onzekerheid is een les voor de 
rest van de flexibiliserende arbeidsmarkt. Het bestaan 
van een interimmer is in het Interim Index onderzoek ge-
tekend door onzekerheid: een contract duurt gemiddeld 
zo’n 9 maanden; over de afgelopen paar jaar blijkt per-
manent zo’n 30% van de interimmers zonder opdracht 
te zitten en tarieven schommelen nogal wat door de tijd 
heen. Welk ‘kapitaal’ bouwen interimmers op om met 
de voortdurend veranderende en onzekere situatie om 
te gaan? Met ‘kapitaal’ bedoelen we bronnen waarmee 
de interimmer in staat is om nieuwe opdrachten te ge-
nereren, om perioden zonder opdracht te overbruggen 
en om ook op de lange termijn in opdracht te blijven. 

De eerste bron die van belang is, is het inkomen van de 
interimmer. De tarieven geven een indicatie wat deze 
verdient. Met zo’n 117 euro per uur gemiddeld kan de 
interimmer net iets minder dan 10.000 euro bruto in 
de maand verdienen. Dit hoge inkomen vergoedt heel 
veel. Voor jongere interimmers is dit inkomen ook een 
belangrijke (zoniet belangrijkste) reden om de sprong 
naar zelfstandigheid te wagen.

De interim managers zorgen voor nog meer bronnen 
voor zekerheid. Interessant is dat de meeste interim-
mers niet zomaar de steun van een interim manage-
ment bureau zoeken. De keuze voor zo’n bureau blijkt 
toch in belangrijke mate afhankelijk te zijn van de tijd 
en ruimte waarin de interimmer zich bevindt. Als zij 
heel veel kortere opdrachten hebben (bijv. bij overbrug-
gingsmanagement), dan wordt meer gesteund op een 
bureau. Blijkbaar heeft men dan onvoldoende tijd om 
zelf de vervolgopdracht te regelen. Interimmers die meer 
in een specialisme of in algemeen management zitten, 
zoeken het liever zelf uit.

Waar steunen ze dan wel op? Zichtbaar is dat de 
onderzochte groep bouwt op haar ‘sociaal kapitaal’. 
Het netwerk van oude contacten en collega’s is cruciaal 
voor het vinden van opdrachten. Opdrachten komen 
niet aangevlogen vanuit het anonieme internet. Het is 
wie-kent-wie en wat-deed-je-eerder. Daarnaast is het 
onverstandig om op één paard te wedden. De meeste 
interimmers hebben meerdere klussen lopen. De om-
vang van extra werk is wel afhankelijk van de ruimte om 
iets anders te kunnen doen. Jongere en oudere interim 
managers hebben meer nood aan extra klussen. De 
middengroep zit zo in het werk dat focus op één klus 
voldoende is. 

Een minder voor de hand liggend resultaat is hoe de 
interimmers omgaan met kennisopbouw. De verwach-
ting is dat kennisontwikkeling van groot belang is voor 
toekomstige klussen. Wat we zien is dat de verschillen-
de generaties heel andere bijscholing voorzien. Oudere 
interimmers kiezen voor bredere opleidingen, jongere 
cohorten proberen vooral door te specialiseren. Uit eer-
der onderzoek van Atos Interim Management blijkt dat 
de oudere cohorten vooral binnen algemeen manage-
ment hebben geopereerd. Nieuwe cohorten zijn eerder 
specialisten (projectmanagers, domeinspecialisten). De 
opleidingsbehoefte is zichtbaar verschillend tussen deze 
groepen en wordt ook verschillend ingevuld. De oudere 
generatie interim managers heeft in het verleden vooral 
ingezet op algemeen management. De keuze voor ver-
breding kan wijzen op het zoeken naar mogelijkheden 
om beter in de nieuwe arbeidsmarkt in te passen. Dit 
beeld komt overeen met recent onderzoek van het Cen-
traal Planbureau waarin gewezen wordt op de verdere 
versplintering van de arbeidsmarkt: de nieuwe arbeids-
markt vraagt steeds meer specialismen (Akcomak e.a., 
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2010). Werkenden dienen zich op steeds kleinere vak-
gebieden te oriënteren en te specialiseren. Communica-
tie tussen specialismen is van groot belang. Algemeen 
management of algemene kennis is een onvoldoende 
bron voor toekomstige arbeidsmarktkansen.

Ten slotte hebben de interimmers nog als laatste 
‘escape’ dat ze kunnen terugkeren naar een arbeids-
contract met een bedrijf. Een derde van de interimmers 
houdt rekening met deze optie.

De verschillende generaties interimmers maken an-
ders gebruik van deze vijf mogelijkheden. De oudere 
generatie interim managers heeft hun zaken anders 
geregeld dan jongere generaties. In het verleden was 
interim management toch een uitzonderlijke stap in een 
werkcarrière. De keuze om in een dergelijk statuut in te 
stappen was heel bewust en goed afgewogen. Deze 
managers deden dat pas als het persoonlijke en sociale 
kapitaal op orde was. Nu is interim management een 
valabel alternatief naast het vaste contract. Bedrijven 
vinden het niet meer vreemd om met contractanten 
afspraken te maken. Voor jongere werkenden is het 
steeds meer mogelijk om een interim contract eens uit 
te proberen. Daarbij lijkt het steeds minder van belang 

om bij dit soort nieuwe contracten alles geregeld te heb-
ben als in het verleden wel nodig was. Het interim vak 
trekt daarom ook meer risicozoekers. Als het fout gaat 
in de carrièrestap, dan kun je nu nog altijd terug. De 
huidige arbeidsmarkt vindt flexconstructies steeds meer 
‘normaal’.

Vanuit het perspectief van de interimmer is de keuze 
voor een dergelijk zelfstandig statuut zeker geen ‘ne-
gatieve keuze’. Je doet het niet omdat je geen ander 
alternatief hebt. Integendeel, de keuze voor meer 
onzekerheid zien de interimmers juist als een positief 
gegeven. Het gaat er namelijk om meer ‘autonomie’ te 
verkrijgen, meer greep op het eigen lot. Interimmers wil-
len juist meer ‘eigen baas’ zijn. Dat onzekerheid daaraan 
is gekoppeld, dat neemt deze interimmer op de koop 
toe. Het is het omarmen van het eigen lot dat centraal 
staat, niet zozeer omarmen van onzekerheid!
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Eind 2008 is Atos Interim Management gestart met het 
Interim Index onderzoek. Aanleiding was destijds de 
economische crisis en de gevolgen hiervan voor de ar-
beidsmarkt, meer specifiek voor de markt voor flexibele 
arbeid. Wat zijn de verwachtingen voor het segment van 
hoogwaardige flexibele arbeid: de interim manager? Zal 
er extra vraag ontstaan naar de klassieke interim mana-
ger om orde op zaken te stellen bij het groeiend aantal 
bedrijven en instellingen dat in de problemen komt? 
Vragen die wij graag beantwoord wilden zien. 

De belangstelling voor het eerste onderzoeksrapport 
was zowel van interim managers als van opdrachtge-
vers zo groot dat wij besloten eenzelfde onderzoek op 
te zetten onder opdrachtgevers om zo een totaalbeeld 
van de markt te kunnen schetsen. Samen met Ny-
enrode Business Universiteit is dit gerealiseerd en wij 
onderzoeken nu periodiek de bewegingen en verwach-
tingen van de markt voor flexibele arbeid.

Interim Index 1 (peiling december 2008): Gouden 
tijden voor de interim manager?
Onderzoek onder interim managers

De klassieke rol van de interim manager als typische 
puinruimer die een organisatie binnen korte tijd weer 
levensvatbaar maakt, lijkt nog niet te zijn uitgespeeld. De 
interim manager is in de afgelopen jaren steeds vaker als 
overbruggings- of programmamanager ingezet: van CEO 
en CFO tot project- en programmamanager of adviseur 
van organisaties met een behoefte aan tijdelijke ma-
nagementcapaciteit. De economische tegenwind zorgt 
echter wel voor een verschuiving van de vraag. Hierbij 
valt op dat de verander- en crisismanager het sterkst in 
opkomst is. Ondanks de crisis verwacht iets meer dan 
de helft dat de vraag stabiel blijft of zelfs toeneemt. Per 
marktsegment is echter sprake van forse verschillen. Zo 
verwacht 60% van de respondenten een stijging van de 
vraag naar verander- en crisismanagement.

Interim Index 2 (peiling april 2009): Is de interim 
manager crisisbestendig?
Onderzoek onder interim managers

Interim managers zijn opgewassen tegen de crisis 
ondanks de economische tegenwind. Hoewel de markt 
voor interim management krimpt, is dit voor 7 op de 10 
interim managers geen aanleiding in vaste dienst te tre-
den. Hieruit blijkt dat sprake is van een volwassen markt 
die veel minder conjunctuurgevoelig is dan vaak wordt 
aangenomen. Per marktsegment is echter wel sprake 
van grote verschillen. Terwijl de vraag in de financiële en 
industriële sector fors daalt, groeit tegelijkertijd de be-
hoefte aan interim managers in de overheidssector sterk.

Interim Index 3 (peiling november 2009): Het einde 
van de manager in vaste dienst?
Onderzoek onder interim managers en opdrachtgevers

Steeds meer managers van Nederlandse bedrijven 
beschouwen een functie als interim manager als alter-
natief voor hun eigen functie. Zo erkent 40% te twijfelen 
over een toekomst in hun huidige functie. Van hen zegt 
tweederde een nieuwe loopbaan als interim manager te 
willen beginnen, terwijl een derde nog twijfelt. Slechts 
iets meer dan de helft van de opdrachtgevers geeft de 
voorkeur aan een vast dienstverband. 

Interim Index 4 (peiling mei 2010): Arbeidsmarkt 
prooi voor nieuwe generatie
Onderzoek onder interim managers

De economische crisis en sterk veranderende arbeids-
markt eisen vooral onder oudere interim managers hun 
tol. Zo raakt de algemene manager - een rol die vaker 
door oudere interim managers wordt vervuld - uit de 
gratie, terwijl de project- en programmamanager in op-
komst is. Dit type manager is veel vaker te vinden onder 
de nieuwe generatie die bovendien veel optimistischer 
is over de toekomst. Zo verwachten oudere interim ma-
nagers vaker dat opdrachten uitblijven en maken zij zich 
zorgen over een inkomensdaling. Een zorgwekkende 
ontwikkeling die kan leiden tot een verschraling van het 
vakgebied door het verdwijnen van waardevolle kennis 
en ervaring.

geschIedenIs van de InterIM 
Index
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Interim Index 5 (peiling november 2010): Externen 
management: feiten en ficties
Onderzoek onder interim managers en opdrachtgevers

Een nieuw fenomeen van ‘near employees’ is in 
opkomst op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het gaat 
om externen, waaronder interim managers, die vaak 
langdurig zijn verbonden aan een organisatie en die 
een flexibele arbeidsschil vormen waarop organisaties 
steeds meer leunen. Deze externen hebben sterke 
banden met hun opdrachtgever en vice versa. Gevaar 
van deze groeiende flexibele schil is dat heel veel kennis 
van de organisatie bij externen ligt. Als organisaties niet 
gericht investeren in een HR-beleid voor externen, dan 
lopen zij het risico dat zij ongewild kennis kwijtraken 
als deze zelfstandige werknemers voor een andere 
 opdrachtgever kiezen.
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Atos Interim Management is al meer dan 20 jaar actief in de markt voor interim management. Het is onze missie om 
voor onze relaties duurzame verbeteringen in hun bedrijfsvoering te realiseren door het op tijdelijke basis inzetten van 
hoog gekwalificeerde managers. Wij richten ons daarbij op alle typen van interim management voor diverse functionele 
gebieden op directie- en hoger managementniveau. Onze betrokkenheid is oprecht en intensief, met altijd het klantre-
sultaat als uitgangspunt. Als gecertificeerd bureau bij de Raad voor Interim Management bent u bij ons altijd verzekerd 
van een gekwalificeerde interim manager. In 2010 behaalde Atos Interim Management de 5e plaats in de top 10 van 
Management Team Advies Top 100. De MT100 is een ranglijst die een overzicht biedt van adviesbureaus die naar het 
oordeel van klanten het beste hebben gepresteerd.

Onze cultuur is een optelsom van onze waarden, houding en gedrag, hetgeen bepalend is voor het succes van ons 
bureau. Wij hebben met elkaar 6 kernwaarden benoemd: 

 > Wij hebben persoonlijke aandacht en warmte voor en naar anderen. 
 > Wij handelen vanuit een lange termijn gedachte en werken op basis van duurzame relaties. 
 > Wij zijn dienstverlenend en hanteren redelijke en eerlijke condities. 
 > Wij stellen kwaliteit boven kwantiteit. 
 > Wij zijn voor onze gesprekspartners ‘good company’: prettige mensen die weten wat past. 
 > Wij werken gedegen en vertrouwelijk.

Atos Interim Management heeft een onafhankelijke positie binnen Atos Consulting, de toonaangevende, internationale 
business- en IT-consultancy organisatie met wereldwijd meer dan 2.500 gedreven professionals. Atos Consulting is op 
haar beurt een zelfstandig onderdeel van Atos Origin, de grootste beursgenoteerde Europese IT-dienstverlener, waar 
ruim 48.000 mensen werken.
 
Bezoek voor meer informatie over onze werkwijze, klanten en resultaten:
www.atosinterimmanagement.nl en www.interim-index.nl

atos InterIM ManageMent



Atos Interim Management
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht

Tel.: +31 (0)88 2658444

interimmanagement@atos.net
www.atosinterimmanagement.nl

© 2011 Atos Origin.

colofon

Dit onderzoeksrapport is samengesteld door Atos Interim Management in samenwerking met Nyenrode 
 Business Universiteit.

Auteurs
Ing. Piet Hein de Sonnaville, Atos Interim Management, prof.dr.mr. Leo Witvliet, Nyenrode Business Universiteit, 
Steven Ouwerkerk BSc, Erasmus Universiteit, Marleijn de Groot, Atos Interim Management

Kwantitatieve gegevens en data-analyse
Steven Ouwerkerk BSc, Erasmus Universiteit

Met medewerking van
Dr. Steven Dhondt, TNO en Mieke van Westing MA, PZO

De digitale versie van dit onderzoeksrapport en de vorige onderzoeksrapporten kunt u vinden op  
www.atosinterimmanagement.nl en www.interim-index.nl


